
 

 
 
 
 
 
 

Lauro de Freitas (Ba), 01 de fevereiro de 2022. 
 

À 

ULTRACARGO 
Avenida Brigadeiro Luís Antônio, n.⁰ 1.343, 4º andar 

Bela Vista 

São Paulo ‐ SP 

CEP.: 01317‐910 

 
Att: Sr. Luiz Henrique Calazans de Almeida / Suprimentos 

 
      Ref.: CARTA CONVITE: Modernização e recuperação de Revestimento Térmico no Terminal de Suape (PE). 
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Lauro de Freitas (Ba), 01 de fevereiro de 2022. 

 

À 

ULTRACARGO 
Avenida Brigadeiro Luís Antônio, n.⁰ 1.343, 4º andar 

Bela Vista 

São Paulo ‐ SP 

CEP.: 01317‐910 

 
Att: Sr. Luiz Henrique Calazans de Almeida / Suprimentos 

 

           Ref.: Modernização e recuperação de Revestimento Térmico no TERMINAL DE SUAPE (PE). 
 

Prezado (a) Senhor (a): 
 

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando‐lhe nossa Proposta Técnica   

PTR‐1067‐J/20, para prestação de serviços, de acordo com o seguinte: 

 
1. OBJETO: 

 
A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de construção civil A 

presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de construção civil 

compreendendo os serviços de modernização e recuperação de revestimento térmico 

das linhas LP‐05, LV‐01 e Unidade de Resfriamento localizadas nas áreas internas e 

externas do TEQUIMAR, Suape (PE), com fornecimento dos materiais de aplicação, 

conforme descritivo a seguir: 

 
2. A EMPRESA: 

 
A RISOTERM é uma empresa de prestação de serviços de atuação nacional no setor 

industrial (segmento químico, Terminais Portuários, Petroquímico, Off Shore, papel e  



 

 

 

celulose siderurgia, mineração e construção civil), que buscando soluções otimizadas, 

precisas e personalizadas; 

 

Fundada em 14 de julho de 1997, somos altamente especializados em serviços de 

isolamento térmico, onde trabalhamos com ética, transparência e eficiência. 

Somos certificados na NBR ISO 9001:2015 pela Bureau Veritas para serviços de: 
- Manutenção e montagem de isolamentos térmicos (quente e frio); 

- Revestimentos com fibras cerâmicas. 

- Aplicação de refratários conformados e não conformados; 
 
 

A Risoterm no seu Programa de Segurança e Saúde Ocupacional atende a todos os 

requisitos legais. O nosso Sistema de Gestão é baseado na ISO 45001:2018 (Sistemas 

de gestão de segurança e saúde ocupacional), na conscientização dos nossos 

colaboradores, resultando de forma efetiva em excelentes estatísticas; 

3. ALGUNS DOS PRINCIPAIS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO: 

3.1‐ DOW BRASIL S.A. 

PERÍODO: Desde 2001 

ESCOPO: Serviços de Manutenção Civil de Isolamento Térmico e Revestimento 

Refratário em todas as Unidades da Dow Brasil S.A. incluindo Dow, PORTO DE ARATU 

e Ilha de Matarandiba). 

 

3.2‐ ULTRACARGO LOGÍSTICA S.A I PORTO DE ARATU (BA) 

CPS.00299/21 ‐ CONTRATO DE ISOLAMENTO TÉRMICO 

PERÍODO: Desde 2021 

ESCOPO: Serviços de Manutenção civil de Isolamento térmico na unidade ULTRACARGO LOGÍSTICA S.A  
no PORTO DE ARATU (BA). 



 

 

 

 
3.3‐ BRASKEM S.A. I MACEIÓ (AL) (BRASKEM CS 1 AL, PVC 2 AL 

e Mineração AL 01) PERÍODO: Desde 2005 

ESCOPO: Serviço de revestimento refratário e isolamento térmico de manutenção 

complementar, nas unidades de produção da BRASKEM CS 1 AL, PVC 2 AL e Mineração 

AL 01, em Maceió (AL) e Marechal Deodoro (AL). 

 

3.4‐ PETROBRAS UN‐ES (OFFSHORE e ONSHORE) 

PERÍODO: Desde 2011 

ESCOPO: Serviços de Manutenção civil de isolamento térmico nas unidades 

estacionárias de produção da Unidade de Operações de Exploração do Espírito Santo 

(UN‐ES). 

 

4. DIFERENCIAIS COMPETITIVOS 

 

A RISOTERM Isolantes Térmicos LTDA faz parte de um grupo formado pela RENTEC 

e RISOPOL; 
 

A RENTEC trabalha com a área de vendas mercantis, sendo distribuidora de empresas 
como ROCKFIBRAS (Lã de Rocha), ISOVER (Lã de Vidro), UNIFRAX (materiais em Fibra 
Cerâmica), possuindo estoque para comercialização com diversos clientes e podendo 
dispor a qualquer momento de materiais de isolamento térmico que venham a ser 
requeridos pela RISOTERM, além do apoio técnico destes fabricantes. 

 

Na área de isolamento térmico à frio contamos com a RISOPOL (que fabrica calhas e 

placas prémoldadas em PU), conseguindo fornecer poliuretano para injeção e spray, 

atendendo de imediato às diversas necessidades da ULTRACARGO. 

 



 

 

 

Esta sinergia entre as empresas do grupo nos propicia uma insuperável agilidade e 

rapidez no fornecimento de materiais de isolamento térmico quente e frio para 

atendimento programados ou emergenciais de qualquer empresa. 

 

4.1 ‐ Mobilização de Mão de Obra Direta e Materiais de Aplicação: 
 

Para disponibilidade de Mão de Obra, temos colaboradores que trabalham em outros 

contratos, credenciados e habilitados para acesso em diversas plantas. Agilizando o 

pronto atendimento ás necessidades de aumento de mão de obra temporária no 

atendimento ás demandas de emergência. 

 
Temos 02 galpões estrategicamente localizados em Massagueira (AL) e outro em 

Lauro de Freitas (Ba) com elevado estoque de materiais de aplicação de isolamento 

térmico (mantas, painéis, calhas, isotubos, Poliuretano, etc) podendo atender de 

imediato as necessidades com os isolantes mais convencionais. Além disto, realizamos 

neste galpão a fabricação de 90% das peças de funilaria para isolamento térmico a 

quente e a frio, reduzindo a utilização de mão de obra direta dentro das instalações 

fabris, permitindo agilidade de atendimento e competitividade. Neste galpão temos 

toda estrutura para Treinamentos e escritórios administrativos de apoio; 

 

Temos veículos apropriados para o transporte das chapas pré‐fabricadas (de alumínio 
e inox), bem como de todos os materiais de aplicação de isolamento térmico e de 
revestimento refratário; 

 
4.4 ‐ Na área de responsabilidade social e sustentabilidade participamos do núcleo 
de formação em sustentabilidade através do Programa Sustentabilidade para 
fornecedores; 

 
 



 

 

 
4.5 ‐ A RISOTERM participa efetivamente do PROGRAMA BRASILEIRO DE 

ELIMINAÇÃO DOS HCFCs ‐ PBH (hidroclorofluorcarbonos), ajudando a 

proteger a camada de Ozônio. 

 
4.6 ‐ A RISOTERM possui um Programa de formação de mão de obra direta para 

qualificação profissional (teórica e prática) de todos os seus colaboradores, 

além do Programa de incentivo a educação; 

 
4.7 ‐ Como Introdução de novas tecnologias podemos citar: 

 

• Máquinas de Injeção de Poliuretano de grande porte; 

• Máquinas de Injeção de Poliuretano portáteis; 

• Tesouras elétricas/bateria; 

• Guilhotinas elétricas; 

• Frisadeiras elétricas; 

• Rebitadores elétricos/bateria; 

• Bancadas de Funilaria portáteis, etc 



 

 

necessários. 

Atenciosamente, 

 
 
 
 
 

5. INSTRUÇÕES DE TRABALHO 
 

As execuções dos nossos serviços de Isolamento Térmico serão conforme as Instruções de 
Trabalho, em anexo. 

 
 

Sem mais, colocamo‐nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Eng.º Paulo Mesquita 
Diretor 
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1. OBJETIVO 

 

Estabelecer critérios para a aplicação do sistema isolante em equipamentos e tubulações à baixa 

temperatura por injeção de poliuretano e isolamento a frio pré-moldado.   

 

2.  DEFINIÇÃO E CONCEITO 

 

Materiais Isolantes: São aqueles capazes de reduzir a transferência de calor e proporcionar 

conservação de energia, proteção pessoal e controle do processo.  

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

A responsabilidade pela execução deste procedimento é do time que realiza os trabalhos de 

isolamento térmico.  

 

4. DOCUMENTOS EXTERNOS/FONTE DE CONSULTA 

 

PETROBRÁS N-894 / PETROBRÁS N-896 / PETROBRÁS N-1618 

 

5. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

5.1 Recomendações Gerais 

 A montagem do isolamento térmico não deve ser iniciado antes da conclusão dos testes 

hidrostático e de pressão; 

 É recomendável, antes do início da aplicação, homogeneizar, com utilização de agitador, o 

tambor do Poliol, não é recomendável esse processo para o tambor do Isocianato; 

 O isolamento térmico não deve ser montado sobre superfícies molhadas, com presença de 

corrosão, óxidos soltos, resíduos oleosos, graxas e outros materiais estranhos; 

 O isolamento térmico junto a flanges deve ser descontínuo e distanciado, de tal forma que 

permita a remoção dos parafusos sem causar danos ao isolamento; 

 A mistura deve ser realizada na medida de 1:1, base volume;  

 Observar a temperatura ambiente no momento da aplicação, o produto é recomendável ser 

aplicado em temperaturas superiores a 27 °C, temperaturas menores, retardam a reação do 

material, aumentando o consumo do mesmo; 

 Nos pontos onde são necessárias medições de espessura da tubulação ou equipamento, 

devem ser realizadas aberturas e instalação de janelas de inspeção; 
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  Aplicação deve ser feito em trechos pequenos, para evitar que, no momento da reação do 

material, se obtenha diferenças de densidade. Recomendável aplicar em trechos de 

aproximadamente 1 metro com altura de 40 cm. 

 

5.2 Equipamentos e Ferramentas Utilizadas 

 

 Ferramentas manuais para isoladores e funileiros; 

 Máquina de cintar; 

 Máquina de Injeção.  

 

5.3 Preparação da superfície 

 

É imprescindível que a superfície da tubulação ou equipamento tenha sido devidamente tratada e 

pintada antes da aplicação do sistema de isolamento térmico.   

O processo de tratamento da superfície e pintura deve ser realizado conforme o padrão de cada 

cliente uma vez que obedeça às normas que regulam tal procedimento. 

 

5.4 Inspeção visual da superfície a ser revestida 

 

As tubulações e equipamentos a serem isoladas, serão inspecionadas quanto as condições de limpeza, 

isenção de corrosão, graxas, óleo ou qualquer tipo de resíduos.  

 

5.5 Aplicação Isolamento Térmico Frio Injetado em Equipamentos e Tubulações  

5.5.1 Sistema de espaçadores  

 

Inicialmente deve-se realizar a instalação de anéis/tarugos espaçadores no item a ser isolado de 

forma que possibilite a posterior montagem das chapas de revestimento. Os espaçadores devem ser 

em poliuretano na mesma espessura final do material isolante que será aplicado. Os espaçadores 

devem ser fixados com cola ou pela própria chapa do revestimento.  

 

5.5.2 Posição dos Espaçadores de Poliuretano  

 

 Em equipamento a distribuição horizontal e vertical: deve ser de forma aleatória com 

afastamento aproximado de 500 mm, entre os calços.  
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 Em tubulações a distribuição horizontal e vertical: instalar anéis em tubulações com diâmetro 

nominal até 300 mm (12”) e tarugos em diâmetro superiores, distanciados de 1.000 mm. 

 

5.5.3 Injeção de Poliuretano 

 

Após realizada a montagem do revestimento conforme IT-I-01 deve-se:  

 

 Aplicar desmoldante (parafina em pasta) em todas as chapas de revestimento (parte interna), 

para evitar amassamento das chapas, caso haja contração após a injeção e na parte externa 

para facilitar a limpeza do material que venha a transbordar.  

 Realizar Furos para injeção conforme abaixo:  

a) Executar furos de 19 mm para injeção do material; 

b) Posicionados no plano de simetria horizontal do equipamento em trechos horizontais; 

c) Efetuados da parte mais baixa do equipamento e subindo a intervalos regulares, 

distribuição radial simétrica, em trechos verticais; 

d) Para equipamentos e tubulações de diâmetro até 150 mm (6 ") deverão ser efetuados 

dois furos para injeção por chapa. Para diâmetros maiores, distanciar os furos 

perimetralmente de 500 mm; 

e) Colocar as tampas nos furos (batoques), juntamente com selante não-secativo, 

garantindo que os mesmos estejam bem fixados e vedados; 

O processo de injeção deve ser realizado através da máquina de injeção de poliuretano por 

profissional devidamente qualificado; 

À medida que o material esteja sendo aplicado o operador da máquina deve monitorar o processo de 

reação do material de forma que todo vazio seja devidamente preenchido.  

 

5.5.3.1 Sentido de Aplicação para Equipamentos  

 

 Os equipamentos serão preenchidos em anéis horizontais de baixo para cima; 

 Efetuar a primeira linha de furos a 500 mm da tangente inferior do equipamento;   

 A distância entre os furos numa mesma linha deve estar em torno de 500 mm; 

 Efetuar as linhas posteriores de furo, distantes entre si, no máximo 800 mm;  

 Nestas linhas os furos devem estar verticalmente no centro entre dois furos da linha inferior, 

assumindo uma disposição triangular; 
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 Colocar as tampas nos furos (batoques), juntamente com o selante não-secativo, garantindo 

que os mesmos estejam bem fixados e vedados.  

 

 5.5.3.2 Sentido de Aplicação para Tubulações 

 

 Trecho Horizontal 

 

 Recobrir as áreas próximas aos furos de injeção com desmoldante (cera), visando facilitar e 

remoção da espuma extravasada, após a injeção; 

 Injetar o material no primeiro furo e avançar para o lado oposto, respeitando o tempo de 

disparo; 

 Colocar as tampas nos furos (batoques), juntamente com selante não-secativo, garantindo 

que os mesmos estejam bem fixados e vedados. 

 

 Trecho Vertical 

 

 Recobrir as áreas próximas aos furos de injeção com desmoldante (cera), visando facilitar a             

remoção da espuma extravasada, após a injeção; 

 Para tubulações de diâmetro nominal maior ou igual a 150 mm (6’’), deverão receber no 

mínimo 02 furos de injeção por nível; 

 

 Injetar o material de baixo para cima; 

 Colocar as tampas nos furos (batoques), juntamente com selante não-secativo, garantindo 

que os mesmos estejam bem fixados e vedados. 

 
 

5.6 Aplicação Isolamento Térmico Frio Pré-moldado em Equipamentos e Tubulações  

 

 O material isolante deve ser instalado manualmente e ajustado com serra de podar, a 

suportação inicial deve ser feita com tiras de borracha; 

  O isolamento em calhas em camada única deve ser montado com as juntas 

semicircunferências e longitudinais desencontradas; 

 O isolamento em calhas em múltiplas camadas deve ser montado com as juntas 

circunferenciais e semicircunferências e longitudinais desencontradas entre si e daquelas da 

camada anterior; 

 Para diâmetros maiores que 14’’ utilize segmentos; 

 

 

 

 

 

Figura 01: Ilustração sistema de fixação 
 

 

Juntas 
intercaladas  
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 Proteja com fita crepe a região onde será feita a fixação com arame para evitar danos ao 

material.  

 A fixação de materiais isolantes em uma ou múltiplas camadas deve ser feita de acordo com a 

tabela 03 abaixo. Cada um afastado de 50 mm da extremidade da peça e um terceiro 

posicionado na metade do comprimento; 

 
 

 

         

 

 

 

 

 

 
 

Tabela 05: Sistema de fixação do isolamento 

 

 

5.6.1 Aplicação da Barreira de Vapor 

 

A barreira de vapor tem a finalidade de impedir a passagem do vapor d’água para o interior do 

isolante evitando a deterioração do isolamento. 

 

O material para a barreira de vapor pode ser a membrana aluminizada autoadesiva com espessura de 

2 mm ou a emulsão asfáltica (frio asfalto).  

Se for utilizada a membrana, antes da aplicação, deve-se realizar um ensaio para verificar a aderência 

da mesma sobre o poliuretano. A membrana não deve ser aplicada sobre superfície molhada. Para 

melhor aderência deve ser utilizado um rolinho metálico pressionando-o sobre a superfície. 

Para aplicação da emulsão asfáltica deve ser utilizada colher de pedreiro.  

 

5.7 Controle de Processo 

 

5.7.1 Poliuretano Injetado  

 

Diariamente, no início e no término da jornada de trabalho, deve ser feita injeção em uma caixa com 

dimensões de 100 mm x 100 mm x 100 mm, efetuando-se: 

 

a) abertura da caixa após reação do material; 

b) inspeção visual, verificando se apresentou vazios e se a reação química de formação da espuma 

desenvolveu-se perfeitamente (células com dimensões e distribuição homogêneas); 

c) determinar a massa específica aparente. 

 

Diâmetro nominal da tubulação Fixação 

Φ de 6” a 14” Arame φ 1,25 mm ou Superior 

Φ > 14”  Cinta 12,7 mm  

NOTA 1: No caso de camadas múltiplas, as camadas intermediárias com diâmetro 

externo igual ou maior 250 mm e a última camada, devem ser fixadas com cintas de 

aço-carbono galvanizado. 
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Efetuar o teste de percussão com martelo de borracha de 250 g em pelo menos 20 % da área isolada, 

a fim de detectar possíveis vazios no material isolante aplicado, determinados através dos diferentes 

efeitos sonoros gerados. 

Os dados obtidos no acompanhamento do serviço são registrados no formulário “Registro de Inspeção 

de Isolamento Térmico a Frio”. 

 

5.7.2 Poliuretano Pré-moldado  

 

Diariamente, no início e no término da jornada de trabalho, deve ser feita uma inspeção visual nos 

itens isolados afim de garantir que não haja vazios no isolamento térmico e que a barreira de vapor 

está totalmente fixa no poliuretano.  

 

6. INSPEÇÃO / CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 

 

CRITÉRIO DE INSPEÇÃO MÉTODO/ INSTRUMENTO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 

Serão considerados aceitos os serviços 

executados que não apresentarem: 

 Vazios; 

 Amassamento do revestimento; 

 Resíduos de poliuretano, manchas, 

óleos, tinta, lama, etc.; 

 Falta de tampas plásticas 

(batoques); 

 Rebites insuficiente na fixação; 

Visual Desmanchar e corrigir 
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7. SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

 

8. MEIO AMBIENTE 

 

ATIVIDADE IMPACTO RESÍDUOS DESCARTE / TRATAMENTO 

Injeção do Iso e Polipur 
Destruição da camada 

de ozônio 
Gás Atmosfera 

Fixação das chapas 
Degradação do meio 

ambiente 

Resíduos 

metálicos 

 

Descartar em coletores 

identificados para materiais 

metálicos. 

Tratamento final conforme 

recomendações da contratante 

Aplicação do isolamento 

Degradação do meio 

ambiente 

 

Cera  

Estopa 

Solvente 

Coletores específicos para resíduos 

contaminados. Tratamento final 

conforme recomendações da 

contratante 

Degradação do meio 

ambiente 

 

Poliuretano 

Descarte em sacos plásticos pretos  

Tratamento final conforme 

recomendações da contratante 

 

 

 

 

ATIVIDADE RISCOS PREVENÇÃO 

Montagem das chapas 

 

Postura inadequada 

Corte/perfuração 

Choque elétrico 

 

Utilizar EPI’s básicos: capacete, óculos, 

protetor auricular e bota de couro 

Utilizar luva de couro 

Isolar a área não obstruindo acesso de 

pessoas e equipamentos de combate a 

incêndio 

Injeção do isolamento 

Postura inadequada 

Contaminação das mãos  

Inalação de vapores 

orgânicos 

 

Utilizar EPI’s básicos: capacete, óculos, 

protetor auricular e bota de couro 

Utilizar luva de PVC 

Utilizar máscara semi-facial 

Isolar a área não obstruindo acesso de 

pessoas e equipamentos de combate a 

incêndio 
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9. CONTROLE DE REGISTROS 

 

Identificação Armazenamento Recuperação 
Tempo de 

retenção 
Descarte Responsável 

FO.001.IT.I-03: 

Registro de 

Inspeção de 

Isolamento 

Térmico a Frio 

Pastas suspensas 

ou A / Z 
Data 1 ano  Lixo 

Supervisores, 

Encarregados, 

Aux Técnico e 

Téc. de Controle 

de Qualidade 

 

 

10.  ANEXOS 

 

FO.001.IT-I-03  Registro de Inspeção de Isolamento Térmico à Frio. 

 

11.  NATUREZA DA ALTERAÇÃO 

 

Natureza da alteração 
Item 

revisado 

Data da 

Revisão 
Versão Responsável 

Atualização sistêmica. 

Atualização 

Sistêmica e 

inclusão de 

cabeçalho. 

20/02/2020 

09 Larissa Mesquita/ 

Jamile Costa 

Revisão Geral - 20/11/18 08 Wilian Fernandes 

Revisão Geral - 20/02/18 07 Raimundo Gargur 

Revisão Geral - 19/07/16 06 Jader Norberto 

 

 

12. APROVAÇÃO 
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1. OBJETIVO  

 

Definir critérios que assegurem a boa realização dos serviços de Fabricação e Montagem das Chapas 

de Proteção. 

 

2. DEFINIÇÃO E CONCEITO 

 

O revestimento do isolamento térmico tem o objetivo de oferecer resistência mecânica e proteção 

contra a ação de intempéries.  

 

3. RESPONSABILIDADE 

 

A responsabilidade pela execução deste procedimento é do time que realiza os trabalhos de fabricação 

e montagem das chapas de proteção. 

 

4. DOCUMENTOS EXTERNOS/FONTE DE CONSULTA  

 

Norma Petrobrás – N 1618 

 

 
5. DETALAHAMENTO DAS ATIVIADES 

5.1. EQUIPAMENTOS E FERRAMEMENTAS UTILIZADAS:  

 

 Calandra, frisadeira (manual e/ou elétrica), dobradeira, guilhotina, furadeira, bancada, 

compasso, tesoura de funileiro com corte curvo à direita/esquerda, tesoura de funileiro com 

corte reto, rebitador, tesoura elétrica e trena; 

 Máquina de cintar. 

 

5.2. RECOMENDAÇÕES GERAIS:  

 

 A instalação dos revestimentos de proteção deve ser feita imediatamente após a montagem 

dos materiais isolantes, caso contrário estes terão que ser protegidos contra intempéries;  

 Caso o cliente não disponibilize desenhos ou isométricos, deverá ser feito um levantamento 

em campo pela equipe de funilaria para verificar o diâmetro, espessura do isolamento, 

comprimento (medido em metros lineares), quantidade de curvas, reduções, tês, válvulas, 

flanges, etc., a fim de serem fabricadas as peças na oficina de funilaria, através do formulário 

“Isométrico”, em anexo; 
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 Nos casos das caixas de válvulas serão medidos em campo o seu diâmetro, o seu 

comprimento e a altura da haste da válvula; 

 Nos casos de reduções será verificada a sua excentricidade e medida a sua altura; 

 Nos casos de flanges, será medido apenas o seu comprimento; 

 Em conjunto com os dados levantados no formulário supracitado, será utilizada a "TABELA DE 

PID" (em anexo), para serem desenvolvidas as peças com os seus respectivos comprimentos 

e perímetros ou com a utilização de gabaritos identificados pelo seu tipo, perímetro e 

diâmetro; As sobreposições longitudinais e circunferenciais das chapas de alumínio para 

proteção do isolamento devem ser de, no mínimo, 50 mm;  

 A especificação do tipo de material da chapa de proteção a ser utilizada será fornecida pelo 

cliente ou definida em comum acordo com a RISOTERM; 

 As chapas de alumínio para proteção do isolamento térmico de silicato de cálcio devem ser do 

tipo I (com barreira) ou o isolante deve ser envolvido com folha de papel "Kraft" betumado; 

 Quando as sobreposições longitudinais e circunferenciais estiverem em posição que possa 

ocorrer a infiltração de água, as emendas devem ser vedadas com selante não-secativo; 

 Nos casos de curvas, serão utilizadas formulas matemáticas de acordo com o diâmetro da 

tubulação e espessura do isolamento; 

 Todos parafusos e rebites devem ser selados com selante não secativo para impedir a 

infiltração de água através do furo no revestimento de proteção; 

 Após a fabricação é feita uma pré-montagem e posteriormente enviadas aos locais de 

aplicação devidamente identificados pelo TAG do equipamento e da unidade solicitante. 

 Para peças especiais, é utilizado como referencia o livro "Traçado prático de desenvolvimento 

em caldeiraria", afim de orientar os funileiros traçadores na confecção e fechamento das 

respectivas peças. 

 
  

5.3. FABRICAÇÃO DAS CHAPAS DE PROTEÇÃO  

 

5.3.1. Seleção do material 

 

O material para o revestimento deverá ser em alumínio corrugado, alumínio liso, aço galvanizado ou 

aço inox ficando a critério de cada cliente a definição contanto que seja levado em conta o ambiente 

onde o isolamento térmico será aplicado. Em atmosferas com alto grau de corrosão recomendamos a 

instalação do revestimento em aço inox. A pintura do revestimento é uma boa prática.  
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I) CHAPAS DE ALUMÍNIO CORRUGADO com as seguintes espessuras:  

 

As espessuras das chapas de proteção serão definidas de acordo com o diâmetro das tubulações, 

conforme o seguinte: 

a) Corrugada com barreira de 0,15 mm para diâmetros externos isolados inferiores a 300 mm; 

b) Corrugada com barreira de 0,40 mm para diâmetros externos isolados superiores a 300 mm.            

 

II) CHAPAS DE ALUMÍNIO LISO com as seguintes espessuras: 

 

 

 

III) CHAPAS EM AÇO GALVANIZADO OU CHAPAS GALVANIZADAS.PRÉ-PINTADA, nas 

espessuras de: 

 

a) 0,5 mm para diâmetros externos isolados de até 220 mm (8");  

b) 0,7 mm para diâmetros externos isolados compreendidos entre 221 mm e 330 mm 

(12"); 

c) 0,8 mm para diâmetros externos isolados compreendidos entre 331 mm e 609,6 mm 

(>24"); 

d) 1,0 mm para diâmetros externos isolados superiores a 609,6 mm (>24"). 

a) 0,30 mm para diâmetros externos isolados de até 220 mm (8"); 

b) 0,43 mm para diâmetros externos isolados compreendidos entre 221 mm e 330 

mm (12"); 

c) 0,64 mm para diâmetros externos isolados superiores a 331 mm (> 12"). 
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IV) CHAPAS EM AÇO INOX AISI 304, nas espessuras de: 

a) 0,40 mm para diâmetros externos isolados até 165 mm (6"); 

b) 0,50 mm para diâmetros externos isolados superiores a 166 mm (6"). 

Posteriormente as peças de funilaria são calandradas e frisadas de acordo com a tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2. Proteção de Isolantes Rígidos  

A proteção dos isolantes rígidos deve ser feita conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 5-Proteção de Isolantes Térmicos Rígidos 

Revestimento de proteção            

Espessura 

(mm) 

Diâmetro nominal da 

tubulação 

Alumínio Classe B Tipo I (corrugada 

com barreira) 

0,15 φ ≤ 300 

0,40 φ> 300 

Alumínio Classe B Tipo II (lisa, sem 

barreira) - Notas 2 e 3 

0,50 φ ≤ 200 

0,80 200 < φ ≤ 600 

1,00 φ> 600 

 

 

 

 

 

 

 

Frisos ● Fino:      para Ø < 6" 

  ● Médio:   para   Ø > 6" 

Junta Axial ● Sobreposição:  20 mm. 

  
● Posição: Anti-chuva, alinhadas com passo alternado        

(desencontradas entre tubos subseqüentes). 

  ● Frisado macho contínuo na borda exterior. 

Junta Perimetral ● Sobreposição mínima de 50 mm.   

  ● Frisado macho / fêmea (normal). 

Peças Conformadas 

Fixas 

● Padronizadas, ajustadas ao formato geral da peça base, todos 

os componentes com eixo de simetria, todas as bordas 

aparentes frisadas. 
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 A fixação das chapas de alumínio deve ser feita com cintas de acordo com a tabela abaixo e da 

seguinte forma: 

a) fixar uma cinta a 10 mm da extremidade de cada sobreposição; e 

b) instalar duas cintas, igualmente espaçadas, entre as fixadas nas sobreposições. 

 

                          Tabela 6 - Cintas de Fixação de chapas de Proteção 

Cinta Diâmetro Nominal da 

Tubulação Material Largura (mm) 

Alumínio 
12,7 φ ≤ 300 

19 300 < φ ≤ 600 

Inox 12,7 φ> 600 

  

 

 A sobreposição longitudinal das chapas de proteção do isolamento térmico em ≤tubulações 

horizontais devem estar situadas 4 horas ou oito horas; 

 A sobreposição longitudinal das chapas de proteção do isolamento térmico em tubulações 

verticais deve estar situada em posição protegida do vento predominante; 

 Quando utilizada chapa de alumínio classe A (lisa), as bordas devem ser frisadas ou dobradas. 

 

 

5.3.3. Proteção de Isolantes Flexíveis  

 

A proteção dos isolantes flexíveis deve ser feita conforme tabela abaixo: 

 

Tabela -7 Proteção de Isolantes Térmicos Flexíveis 

 

Revestimento de proteção            

Espessura 

(mm) Diâmetro nominal da tubulação 

Chapa de alumínio Classe A Tipo II 

(lisa sem barreira) 

0,50 φ ≤ 200 

0,80 200 < φ ≤ 600 

1,00 φ> 600 

Tubo de Polietileno de Alta Densidade 
3,00 φ ≤ 100 

4,00 100 ≤ φ ≤ 200 

Alumínio extrusado 1,20 φ> 200 

 

 

 A fixação das chapas de alumínio classe A (lisas) deve ser feitas nas sobreposições 

longitudinais por meio de parafusos auto-roscantes, espaçados de 150 mm e, nas 

sobreposições circunferenciais, desencontradas de 90° quando o diâmetro externo for de até 

200 mm e de 45° para diâmetros superiores; 
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 A sobreposição longitudinal das chapas de proteção do isolamento térmico em tubulações 

horizontais deve estar situada na posição 4 horas ou 8 horas; 

 A sobreposição longitudinal das chapas de proteção do isolante térmico em tubulações 

verticais deve estar situada em posição protegida do vento predominante. 

 
 
5.4. DETALHES TÍPICOS - TUBULAÇÕES  

 

Para o revestimento de acessórios de tubulação os itens devem ser pré-fabricados conforme figuras 

abaixo.  

 

 Tubulações com flanges não isolados 

 

O isolamento térmico e revestimento devem ser instalados de forma a possibilitar a retirada dos 

parafusos do flange sem provocar danos ao sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Figura 10: Montagem do revestimento – Flanges não isolados 

                                                                       Fonte: Próprio autor 
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 Válvulas com flanges não isolados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                Figura 11: Montagem do revestimento – Válvulas com Flanges não isolados 

                                                                       Fonte: Próprio autor 

 

 

 Caixa de válvula com flanges isolados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Figura 12: Montagem do revestimento – Válvulas com Flanges isolados 

                                                                       Fonte: Próprio autor 
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 Tubulações com flanges isolados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Figura 13: Montagem do revestimento – Flanges isolados 

                                                                       Fonte: Próprio autor 

 

 

 Tubulações verticais com flanges isolados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Figura 14: Montagem do revestimento – Flanges isolados 

                                                                       Fonte: Próprio autor 
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 Curvas 

 

Curva fabricada em gomos: 

As curvas em tubulações geralmente possibilitam acúmulo de água na região inferior proveniente de 

aberturas no revestimento do isolamento térmico. Para aplicações em curvas, o revestimento deve ser 

aplicado em seguimentos “gomos”.  Cada segmento deve ser frisado e ondulado e alinhado com o 

isolamento. Todas as sobreposições devem ser fixadas com parafusos e devem ser posicionadas para 

assegurar que o sistema esteja protegido contra a entrada de água.  

  

Curva pré-fabricada: 

Sempre que possível, curvas pré-fabricadas em alumínio ou inox devem ser utilizadas pois reduzem a 

possibilidade de infiltração de água. As curvas devem ser fixadas com cinta inox sendo uma cinta para 

cada secção da curva. Selante a base de silicone deve ser aplicado nas junções circunferenciais e 

longitudinais.  

 

5.5. DETALHES TÍPICOS – EQUIPAMENTOS  

 

 Barra de sustentação. 

 

Barras de sustentação do revestimento devem ser instaladas em equipamentos de forma a oferecer 

maior resistência mecânica ao sistema de isolamento térmico. A barra deve ser do tipo abraçadeira de 

forma que não seja necessário a solda no costado do equipamento e deve ser fabricada em aço inox 

AISI 304 ou similar. Os parafusos e porcas que fixam a barra também devem ser em aço inoxidável. 

Sempre que o equipamento operar sob vibrações, uma fita de fibra cerâmica deve ser colocada no 

costado antes da instalação da barra de sustentação para evitar desgastes no substrato devido ao 

atrito. Na superfície externa da barra, deve ser aplicada a fita de fibra cerâmica para minimizar a 

condução de calor para a chapa de revestimento do isolamento térmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 14: Montagem do revestimento – Barra de sustentação. 

        Fonte: Próprio autor 
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 Base de equipamento 

Para equipamentos fixados diretamente no solo deve-se manter a base livre de isolamento e 

revestimento (100 mm) para evitar o acúmulo de água além de facilitar o monitoramento da 

região da solda por parte da inspeção. Defletor de água deve ser feito conforme figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Montagem do revestimento – Base de equipamento 

                                                                       Fonte: Próprio autor 

 

 

 Suportes dentro do isolamento. 

Nas regiões de castelo de válvulas, suportes, clips, escadas e plataformas devem ser 

instalados defletores para desvios de água além de aplicação de silicone para total vedação.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Montagem do revestimento – Defletores  

                                                                       Fonte: Próprio autor 

 

 

 

 

ISOLAMENTO 
REVESTIMENTO 

PARAFUSO COM ARRUELA 
DE NEOPRENE (B) 

COSTADO EQUIPAMENTO 

SUPORTE 

AÇO 

ANEL DE CHAPA 

 
MIN 30 mm 

FRISOS (A) 

DEFLETOR DE ÁGUA 

DEFLETOR 
 
 
SUPORTE 
 
CHAPA 
 
 
DEFLETOR 

 
ESCADA 

 
 
 

 

CHAPA 



 

 

 

INSTRUÇÃO DE TRABALHO IT.I.01 

 

FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS CHAPAS DE 

PROTEÇÃO 

Data: 20/02/2020 

Revisão: 10 

 

IT-I-01         Rev. 10 12 

 

 Anéis de vácuo. 

Nas regiões de anéis de vácuo as chapas devem ser sobrepostas de forma a impossibilitar a 

passagem de água. Ao final das sobreposições deve ser aplicado silicone para total vedação. 

A inclinação da aba superior do revestimento do anel de vácuo é uma boa prática que pode 

ser adotada para evitar o acúmulo de água na região.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Montagem do revestimento – Anel de vácuo  

                                                                       Fonte: Próprio autor 

 Calotas 

As calotas de equipamentos devem ser fabricadas em gomos frisados. Na junção de cada 

“gomo” deve ser aplicado silicone para vedação.  Um acabamento deve ser instalado no centro 

da calota para evitar aberturas no encontro das peças. Quando houver olhal de içamento na 

calota, o mesmo deve ser isolado e revestido com caixa de forma a impossibilitar a infiltração 

de água. 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Montagem do revestimento – Calota de equipamentos  

               COSTADO 
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COM ARRUELA  
DE NEOPRENE 

CHAPA 

 

PREENCHIMENTO 
COM ISOLANTE 
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                                                                       Fonte: Próprio autor 

 

 Equipamento com teto sem isolamento térmico 

Em equipamento onde apenas o corpo é isolado, uma aba feita em aço carbono deve ser 

instalada de modo que não possibilite a infiltração de água no interior do isolamento. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Montagem do revestimento – Teto sem isolamento  

                                                                       Fonte: Próprio autor 

 

 Janelas de Inspeção 

 

Em regiões onde são realizados monitoramentos periódicos como medição de espessura e 

inspeção visual, devem ser utilizadas as Janelas de inspeção removíveis que facilitam o acesso 

e evita o desgaste do revestimento. As janelas possuem borracha de vedação e podem ser 

utilizadas tanto em tubulações quanto em equipamentos. A fixação deve ser realizada com 

parafusos em aço inoxidável AISI 304 ou similar. Realizar vedação com silicone em todo 

perímetro da janela. 

 
 

6. INSPEÇÃO / CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 

 

CRITÉRIO DE INSPEÇÃO MÉTODO/ INSTRUMENTO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 

Checagem do material fabricado de 

acordo com o desenho técnico de 

montagem; 

Trena / visualmente 
O material deve estar de 

acordo com o desenho. 

Checagem do material utilizado de 

acordo com a especificação do 

equipamento 

Ficha de aplicação material 
Verificar em normas, 

desenhos ou procedimentos 

 

 

 

CHAPA DE AÇO CARBONO 
1/4" 

ESPESSURA DO ISOLAMENTO + 
1” 

INCLINAÇÃO 10% A MAIS 
QUE A DO TETO 

APLICAR SILICONE ENTRE A 
ABA E ACHAPA 

CHAPA  

ISOLAMENTO  
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7. SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

ATIVIDADE RISCO RISCOS PREVENÇÃO 

Fabricação do material 

(jaqueta metálica)  

Corte 

Postura inadequada 

Utilizar EPI’s básicos: capacete, óculos, 

protetor auricular e bota de couro 

Utilizar luva de couro ou anti corte 

Manter postura adequada 

 

8. MEIO AMBIENTE 

 

ATIVIDADE IMPACTO RESÍDUOS DESCARTE / TRATAMENTO 

Acondicionamento do 

material. 

Contaminação do 

meio ambiente. 

Materiais 

Rígidos  

Segregar de acordo com coleta seletiva. 

Tratamento final conforme recomendações 

da contratante. 

Instalação da Jaqueta 

metálica 

Degradação do 

meio ambiente 

Cintas de 

aço e 

arames 

Descartar em coletores identificados para 

materiais metálicos. 

Tratamento final conforme recomendações 

da contratante 

 

9. QUADRO DE REGISTROS 

 

Nome Armazenamento Recuperação 
Tempo de 

retenção 
Descarte Responsável 

FO.001.IT.I.01: 

Isométrico 

Pastas suspensas 

ou A/Z 
Data 05 anos Lixo 

Controle de 

Qualidade 

 

 

10. ANEXOS 

 DC.001.IT.I.01 Tabela de PID  

 FO.001.IT.I.01 Isométrico 
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11. NATUREZA DA ALTERAÇÃO 

 

Natureza da alteração 
Item 

revisado 

Data da 

Revisão 
Versão Responsável 

Atualização Sistêmica 

Atualização 

Sistêmica, 

Inclusão de 

cabeçalho e 

revisão dos 

itens 8 e 9 

20/02/2020 

10  

Larissa Mesquita/ 

Jamile Costa                        

Revisão Geral, inclusão da etapa de 

montagem e inclusão de detalhes 

típicos 

- 13/03/2019 
09 Wilian Fernandes  

Revisão dos Itens 
2,3,4,5,6,7 e 

8 
20/02/18 08 Raimundo Gargur 

Revisão Geral - 19/07/16 07 Jader Norberto 
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1. OBJETIVO 

 

Definir critérios que assegurem a boa realização dos serviços de acondicionamento e remoção de 

Isolamentos Térmicos. 

 

2. DEFINIÇÃO 

 

Remoção do Isolamento: Processo aplicado ao material em função do desgaste, inspeção ou 

modificações de projeto.  

 

3. RESPONSABILIDADES 

           

A responsabilidade por este procedimento são os lideres, encarregados, funileiro, isolador e ajudante. 

 

4. DOCUMENTOS EXTERNOS / FONTE DE CONSULTA 

 

 Não aplicável. 

 

5. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

 

5.1 Equipamentos e Ferramentas Utilizadas 

 

 Ferramentas manuais para ajudantes, isoladores e funileiros. 

 

5.2 Recomendações Gerais 

 

 Quando houver necessidade de andaimes, os mesmos devem estar montados 

adequadamente ao serviço. 

 Os executantes devem possuir conhecimento exato da área a ser removida. 

 Os executantes devem dispor de sacos para armazenar o material demolido. 

 A área deve estar isolada e sinalizada. 

 A área a ser removida deve estar com acesso liberado, de modo que possibilite uma remoção 

segura. 

 Quando necessário, a área deve estar demarcada. 

 O local de trabalho deve estar com iluminação que permita uma boa visão do local 

demarcado, assim como do local de uso geral como plataforma e acessos. 

 O local de trabalho deve ter ventilação suficiente de modo que se torne o mais seguro e 

confortável para os colaboradores. 
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5.3 Remoção do acabamento em alumínio corrugado 

 

 Com uso de tesoura, corta-se as cintas de suportação do acabamento. Para suportação com 

rebites, fazer uso de furadeira e/ou faca sem ponta para sua remoção. Para suportes com 

parafusos, utilize chave de fenda para a remoção. 

 Remova a peça de alumínio. 

 Corte as cintas ou arames de suportação do material de isolamento com uso de tesoura ou 

alicate. 

 Remova o isolamento. 

 

5.4 Remoção do acabamento em alumínio liso, aço inox ou galvanizada 

 

 Com uso de furadeira e/ou faca sem ponta, remova os rebites de suportação. Para os suportes 

com parafusos, utilizar chave de fenda para a remoção. 

 Remova a peça de alumínio, aço inox ou galvanizada. 

 Corte as cintas ou arames de suportação do material de isolamento com tesoura ou alicate. 

 Remova o material de isolamento. 

 

5.5  Remoção do Isolamento Térmico  

 

 Com uso de um picador e/ou faca sem ponta, fazer a quebra do acabamento. 

 Feito a quebra, remova o material de isolamento. 

 

 

5.6      Acondicionamento 

 

 Feito a remoção do material de isolamento, colocá-los em sacos plásticos ou big-bags, 

identifica-los e transportá-los para descarte em locais apropriados. 

 Utilizar cordas com ou sem roldanas para transporte vertical quando os serviços forem 

realizados em plataformas ou andaimes. 

 Utilizar carros de mão ou carros plataformas para deslocamento horizontal do material a ser 

descartado. 

 Para material de acabamento em metal, enrolá-los, amarrá-los e transportá-los para descarte 

em locais definidos para sucatas e oficinas em caso de reaproveitamento. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

INSTRUÇÃO DE TRABALHO IT.I.05 

 

REMOÇÃO E ACONDICIONAMENTO DO 

ISOLAMENTO TÉRMICO 

 

Data: 20/02/2020 

Revisão: 01 

 

IT-I-05         Rev. 01 4 

 

6. INSPEÇÃO / CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 

 

CRITÉRIO DE INSPEÇÃO MÉTODO/ INSTRUMENTO 
CRITÉRIO DE 

ACEITAÇÃO 

Verificar se o isolamento foi totalmente 

retirado 
Visualmente 

A área deve estar sem 

resíduos do isolamento 

 

 

7. SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

 

 

 

8. MEIO AMBIENTE 

ATIVIDADE RISCO RISCOS PREVENÇÃO 

Remoção do isolamento 

Doenças respiratórias e 

pulmonares/ intoxicação. 

Perfurações / cortes 

Postura inadequada  

 

Utilizar EPI’s básicos: capacete, 

mascara descartável, óculos, 

protetor auricular e bota de couro 

Isolar e sinalizar a área; 

Manter postura adequada 

Acondicionamento do material 

Doenças respiratórias / 

intoxicação. 

 

 

Utilizar EPI’s básicos: capacete, 

óculos, protetor auricular e bota de 

couro 

Isolar e sinalizar a área.  

ATIVIDADE  IMPACTO RESÍDUOS DESCARTE / TRATAMENTO 

Remoção do 

isolamento 
Contaminação do 

meio ambiente. 

Silicato 

Lã de vidro 

Lã de rocha 

Fibra Cerâmica 

Emulsão Asfáltica 

 

Descartar em coletores específicos.  

Tratamento final conforme 

recomendações da contratante 

 

Acondicionamento do 

material. 
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9. QUADRO DE REGISTROS 

 

Não aplicável. 

 

10. ANEXOS 

 

Não aplicável. 

 

11. NATUREZA DAS ALTERAÇÕES 

 

Natureza da alteração 
Item 

revisado 

Data da 

revisão 
Versão Responsável 

Atualização sistêmica. 

Atualização 

Sistêmica e 

inclusão de 

cabeçalho. 

20/02/2020 01 
Jamile Costa/ 

Larissa Mesquita 

Emissão Inicial - 20/02/18 00 Raimundo Gargur 

 

 

12. APROVAÇÃO 
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1. OBJETIVO 

 

Definir critérios que assegurem a boa realização dos serviços de aplicação de Isolamentos Térmicos 

Quente, utilizando-se materiais Rígidos ou Flexíveis. 

 

2. DEFINIÇÃO E CONCEITO 

 

Materiais isolantes: São aqueles capazes de reduzir a transferência de calor e proporcionar 

conservação de energia, proteção pessoal e controle do processo.  

 

3. RESPONSABILIDADES 

           

A responsabilidade pela execução deste procedimento é do time que realiza os trabalhos de isolamento 

térmico.  

 

4. DOCUMENTOS EXTERNOS/FONTE DE CONSULTA 

 

Normas Petrobrás: N- 250, N-550 e N- 1618 

 

5. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

 

5.1 Recomendações Gerais 

 

 Quando houver necessidade de andaimes, os mesmos devem estar montados adequadamente 

ao serviço; 

 A montagem do isolamento térmico não deve ser iniciada antes da conclusão dos testes 

hidrostático e de pressão; 

 A instalação dos revestimentos de proteção deve ser feita após a montagem dos materiais 

isolantes de modo a evitar a exposição dos mesmos da ação de intempéries, caso contrário, 

protegê-los temporariamente é uma boa prática;  

 

5.2 Equipamentos e Ferramentas Utilizadas 

 

 Ferramentas manuais para isoladores e funileiros; 

 Máquina de cintar. 
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5.3 Preparação da superfície  

 

Fica a critério do cliente a necessidade de tratamento da superfície a ser isolada, consultar o mesmo, 

antes da aplicação do sistema de isolamento térmico.   

O processo de tratamento da superfície e pintura deve ser realizado conforme o padrão de cada cliente 

uma vez que obedeça às normas que regulam tal procedimento. 

 

5.4 Inspeção visual da superfície a ser revestida 

 

As tubulações e equipamentos a serem isoladas, serão inspecionadas quanto as condições de limpeza, 

isenção de corrosão, graxas, óleo ou qualquer tipo de resíduos. 

 

5.5 Seleção do material isolante  

 

A definição do tipo de material a ser utilizado deve ser de acordo com o cliente, que deve levar em 

consideração os seus dados operacionais e propriedades definidas em ficha técnica do produto a ser 

aplicado.  

 

5.5.1 material isolante 

 

                          Tabela 1 - Formato do isolante Térmico 

Diâmetro externo 

(mm)  Material rígido     Material flexível 

φ< 100                Calha         Tubo ou manta 

100 < φ ≤ 200                Calha     Calhas, feltro de lamelas ou manta      

200 < φ ≤ 350   Segmento ou quadrante  Calhas, feltro de lamelas ou manta      

350 < φ ≤ 900  Segmento ou quadrante  Feltro de lamelas, painel ou manta 

900 < φ ≤ 2 500    Placa   Feltro de lamelas, painel ou manta 

φ> 2 500   Placa   Painel ou manta 

      Tabela 01: Seleção do material isolante  

 

Devem ser adicionadas juntas de expansão sempre que montado um isolante térmico rígido com 

largura entre 20 mm e 25 mm e enchimento feito com material isolante flexível e o espaçamento 

conforme tabela abaixo: 
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                   Tabela 2 - Espaçamento máximo das juntas de expansão 

 

Temperatura (°C) 

Espaçamento máximo das juntas de expansão (m)      

Aços ferríticos Aços Austeníticos 

100 23 14 

150 12 8,5 

200 8 6 

250 6 4,5 

300 5 3,5 

350 4 3 

400 4 2,5 

500 3 2 

 

Tabela 02: Espaçamento das juntas de expansão  

 

5.6 Isolamento térmico para proteção pessoal 

 

Ao se tocar uma superfície com temperatura próxima a 80ºC, não havendo rápida retirada da mão, há 

queimadura imediata. Temperaturas superiores conduzem a queimaduras graves, enquanto 

temperaturas até 60ºC são suportáveis pelo ser humano, sem danos aos tecidos.  

Ou seja, a temperatura superficial da cobertura do isolante para proteção pessoal não deve ser superior 

a 60ºC. Verifique a condutividade térmica na folha de dados técnicos do material a ser aplicado.   

 

5.7 Sequência de Montagem do Isolamento Térmico materiais fibrosos em Tubulações  

 

 O material isolante deve ser instalado manualmente e ajustado com faca sem ponta, a 

suportação inicial deve ser feita com tiras de borracha; 

  O isolamento em calhas ou tubos em camada única deve ser montado com as juntas 

semicircunferências e longitudinais desencontradas; 

 O isolamento em calhas ou tubos em múltiplas camadas deve ser montado com as juntas 

circunferenciais e semicircunferências e longitudinais desencontradas entre si e daquelas da 

camada anterior; 
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Figura 01: Ilustração sistema de fixação 

                                                                    Fonte: próprio autor 

 

 O isolamento térmico de tubulações com traço de vapor deve ser de tal forma que envolva todo 

conjunto; 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Ilustração sistema de isolamento com traço de vapor 

                                                                    Fonte: próprio autor 

 

 Junções: Todas as junções devem estar bem ajustadas. Qualquer espaço vazio ou lacuna maior 

do que 1/16" (1.5 mm) deve ser preenchido. O material de enchimento deve ser o mesmo 

material utilizado para o isolamento; 

 Tolerâncias: O isolamento deve ser instalado de tal forma que a lacuna entre a superfície isolada 

e o isolamento seja menor do que 1/8" (3 mm), a menos que um isolamento superdimensionado 

seja requerido para acomodar o traço de vapor. 

 

 

5.7.1 Sequência de Montagem de Isolamento térmico rígidos em Tubulações 

 

 O material isolante deve ser instalado manualmente e ajustado com serra de podar, a 

suportação inicial deve ser feita com tiras de borracha; 

 O isolamento em camada única deve ser montado com as juntas semicircunferências e 

longitudinais desencontradas entre si e daquelas da camada anterior; 

Juntas 

intercaladas  

Tubulação a ser aquecida 

Isolante 

Traço de vapor 
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 O isolamento em múltiplas camadas deve ser montado com as juntas circunferenciais, 

semicircunferências e longitudinais desencontradas entre si e daquelas da camada anterior; 

 Todas as juntas devem ser rejuntadas com cimento isolante;     

                        

5.7.2 Sistema de fixação do isolamento materiais fibrosos 

 

 A fixação de materiais isolantes em uma ou múltiplas camadas deve ser feita de acordo com a 

tabela 03 abaixo. Cada um afastado de 50 mm da extremidade da peça e um terceiro 

posicionado na metade do comprimento; 

 

Tabela 3-Fixação de camadas de materiais Isolantes Fibrosos 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabela 03: Fixação de camadas de materiais Isolantes Fibrosos 

 

 

 As extremidades das voltas dos arames devem ser torcidas, dobradas e posicionadas dentro do 

isolamento, de maneira a não deixar quaisquer projeções, utilizar alicate universal para aperto. 

 Quando o isolamento for feito em múltiplas camadas e a temperatura de operação for maior 

que 350 °C, as cintas de fixação das camadas internas junto ao equipamento ou tubulação 

(primeira camada) devem ser de aço inoxidável; 

 Em locais de difícil acesso ou de elevado custo de manutenção, as cintas, os selos e os arames 

para fixação devem ser de aço inoxidável; 

 As cintas devem ser apertadas utilizando-se uma ferramenta mecânica e devem ser fixadas com 

lacres do tipo borboleta ou canelado. Os lacres devem ficam rentes com o isolamento. 

 

 

 

 

 

 

Diâmetro nominal da tubulação Fixação 

φ ≤ 6” Arame φ 1,25 mm ou Superior 

Φ de 6” a 14” Cinta 12,7 mm  

Φ > 14” Cinta inox 1/2”  

NOTA 1: No que caso de camadas múltiplas, as camadas intermediárias com diâmetro 

externo igual ou maior 250 mm e a última camada, devem ser fixadas com cintas de 

aço-carbono galvanizado. 
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Figura 03: Selos/cinta 

 

 

 

5.7.3 Sistema de fixação do isolamento materiais rígidos. 

 
 

 A fixação de cada camada de material isolante rígido em tubulações deve ser feita através de 

arame ou cinta de aço-carbono galvanizado, afastado 50 mm das extremidades de cada peça 

selecionada em função do diâmetro nominal da tubulação e conforme a tabela abaixo: 

 

Tabela 4 - Fixação de camadas de materiais Isolantes Rígidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Tabela 4 - Fixação de camadas de materiais Isolantes Rígidos 

 

 

5.7.4 Montagem de Isolantes Térmicos em acessórios de Tubulações materiais fibrosos 

 

Os acessórios de tubulações (Curvas, Tês, Reduções, Tampões, Válvulas, Flanges e Uniões) devem ser 

isolados com mantas flexíveis pois melhor se adequam à superfície de cada item. 

Diâmetro nominal da tubulação     Fixação 

                                φ ≤ 6 “  Arame φ 1,25 mm ou superior 

                                 φ> 6 “ Cinta 12,7 mm  

NOTA 1: No que caso de camadas múltiplas, as camadas intermediárias com diâmetro 

externo igual ou maior 250 mm e a última camada, devem ser fixadas com cintas de 

aço-carbono galvanizado. 

NOTA  2:  Para isolantes térmicos rígidos e frágeis deve ser utilizada cinta 12,7 mm 

em todos diâmetros para evitar corte do isolamento. 

                    Selo antes da 
aplicação 

Selo depois da aplicação      
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Para o isolamento térmico de válvulas, e quando necessário de flanges e uniões, deve-se avaliar a 

necessidade de montagem do isolamento junto a caixa removível de forma que quando seja retirado o 

revestimento o isolamento esteja preso ao mesmo para facilitar o manuseio. 

5.7.5 Montagem de Isolantes Térmicos em acessórios de Tubulações materiais rígidos 

 

Recortar e montar o isolante na tubulação, mantendo a geometria do acidente, fixando-o com arame 

ou cinta. Aplicar uma camada de cimento isolante de 3 mm de espessura. 

 

 

5.7.6 Sistema de Suportação para Isolamento com Mantas ou Calhas 

 

Tabela 05: Sistema de fixação do isolamento 

 

A - Suportes  

A.1 
Situação de Aplicação e Materiais 

de Suportação 

Em tubulações onde forem utilizadas mantas de lã 

mineral serão utilizadas barras chatas de aço carbono ou 

inox de 1" x 1/8". 

A.2 Formato Tipo anel bipartido. 

A.3 
Fixação dos Suportes na 

Tubulação 

Fixação do anel por abraçamento. 

Não deve deslizar livremente na tubulação. 

A.4 Acessórios dos Suportes Parafuso diâmetro de 5/16” com porca. 

A.5 Quantidade de Suportes 

Distância máxima entre os suportes de 950 mm para 

trechos verticais e horizontais sempre que for aplicada 

manta de lã mineral. 

 

Tabela 05: Sistema de fixação do isolamento 

 

 

5.8. Aplicação de isolamento térmico em equipamentos 

5.8.1. Sequência de Montagem do Isolamento Térmico – Equipamentos (Considerações 

Gerais); 

 

 Podem ser utilizados materiais rígidos ou flexíveis nos formatos de manta, painéis flexíveis ou 

módulos ancoráveis; 
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 O material isolante deve ser instalado manualmente e ajustado com faca sem ponta ou serra 

de podar, a suportação inicial deve ser feita com tiras de borracha; 

 As juntas circunferenciais das peças isolantes devem ser defasadas, no mínimo, de 1/3 do seu 

comprimento e as longitudinais (entre camadas) da metade de sua largura; 

 Os materiais rígidos devem ser rejuntadas com cimento isolante; 

 O isolamento em calhas ou tubos em múltiplas camadas deve ser montado com as juntas 

circunferenciais e semicircunferências e longitudinais desencontradas entre si e daquelas da 

camada anterior; 

 Para diâmetros menores ou iguais a 1800 mm, a fixação do isolante ao casco deve ser feita por 

meio de cintas de aço-carbono galvanizado de 12,7 mm de largura espaçadas de 300 mm e 

envolvendo toda a circunferência do casco; 

 Para diâmetros maiores que 1800 mm, a fixação do isolante ao casco deve ser feita com cintas 

de aço-carbono galvanizado de 12,7 mm de largura, espaçadas de 300 mm e ancoradas em 

suportes, distanciados entre si de no máximo 6000 mm; 

 Para o isolamento em camadas múltiplas, as camadas internas não necessitam de fixação 

complementar por meio de cintas; 

 Junções: Todas as junções devem estar bem ajustadas. Qualquer espaço vazio ou lacuna maior 

do que 1/16" (1.5 mm) deve ser preenchido. O material de enchimento deve ser o mesmo 

material utilizado para o isolamento; 

 Tolerâncias: O isolamento deve ser instalado de tal forma que a lacuna entre a superfície isolada 

e o isolamento seja menor do que 1/8" (3 mm), a menos que um isolamento superdimensionado 

seja requerido para acomodar o traço de vapor. 

 A região dos suportes de fixação deve ser preenchida com material flexível; 

 Todo isolamento térmico deve ser revestido com chapas de alumínio ou inox para proteção 

contra ação de intempéries e para oferecer resistência mecânica ao sistema.  

 

 

5.9. Aplicação do Isolamento Térmico em Equipamentos – (Considerações específicas) 

5.9.1.  Vasos de Pressão Horizontais  

 

 Os cascos horizontais devem ter, junto a ambos os tampos, um anel afastado 300 mm da solda 

do tampo ao casco, para amarração das cintas de fixação do isolamento do tampo; 

 Os cascos de vasos de pressão com perímetro superior a 6000 mm e temperatura de operação 

superior a 150 °C devem ter, nas cintas de sustentação da chapa de proteção, uma mola 

senoidal ou helicoidal para cada 6000 mm ou fração, no perímetro, a fim de compensar as 

dilatações térmicas. 
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5.9.2. Vasos de pressão Verticais  

 

 O isolamento térmico deve ser apoiado em anéis de sustentação, espaçados de 4000 mm; 

 O isolante térmico deve ser fixado com cintas de aço-carbono galvanizado de 12,7 mm de 

largura, espaçadas de 300 mm; 

 Para o isolamento em camadas múltiplas, as camadas internas devem ser amarradas com cintas 

de aço-carbono galvanizado de 12,7 mm de largura, espaçadas de 300 mm. 

 

5.9.3. Tampos de Vasos de Pressão (calotas) 

 

 O isolamento térmico deve ser montado conformando-se o material isolante de forma a ficar 

perfeitamente assentado sobre a superfície do tampo. 

 O isolamento térmico deve ser fixado com cintas de aço-carbono galvanizado de 12,7 mm de 

largura, espaçadas no maior diâmetro de, no máximo, 300 mm. 

 A fixação das cintas deve ser feita por meio de um anel flutuante de vergalhão em aço inox com 

diâmetro de 1/2", colocado no topo do tampo e um anel de sustentação preso ao casco. 

 Como opção, em vasos verticais com saia, o isolante do tampo inferior deve ser fixado por meio 

de arame de aço-carbono galvanizado de diâmetro 1,25 mm (BWG 18), ancorado em grampos 

G ou porcas sextavadas de aço carbono, com espaçamento triangular de 300 mm de lado, 

soldados ao tampo. 

 

5.9.4. Trocadores de Calor  

 

 Os cascos horizontais devem ter, junto a ambos os tampos, um anel afastado 300 mm da solda 

do tampo ao casco, para amarração das cintas de fixação do isolamento do tampo; 

 Os cascos de trocadores com perímetro superior a 6000 mm e temperatura de operação superior 

a 150 °C devem ter, nas cintas de sustentação da chapa de proteção, uma mola senoidal ou 

helicoidal para cada 6 000 mm ou fração, no perímetro a fim compensar as dilatações térmicas;                                                          

 O isolamento térmico próximo dos flanges dos cascos, carretel e boleado devem ser removíveis. 

 O isolamento térmico do boleado dos trocadores de calor deve ser realizado conforme abaixo: 

 

a) quando o boleado for flangeado: 

 Por meio de caixas removíveis de chapa de alumínio classe A (lisas), na espessura de 1 mm, 

utilizando-se material isolante flexível; ou 

 Jaqueta térmica 

b) quando o boleado for soldado: 

 O isolamento deve ser montado conformando-se o material isolante de forma a ficar 

perfeitamente assentado sobre a superfície do boleado; 
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 O isolante deve ser fixado com cintas de aço-carbono galvanizado de 12,7 mm de largura, 

espaçadas no maior diâmetro de, no mínimo 300 mm; 

 A fixação das cintas deve ser feita por meio de um anel flutuante de vergalhão em aço inox com 

diâmetro de 1/2", colocado junto a ambos os tampos e um anel de sustentação preso ao casco, 

para amarração das cintas de fixação do isolamento do tampo. 

 

5.9.5. Anéis de Reforço  

 

 Os diversos tipos de anéis de reforço devem ser isolados; 

 Na parte superior do anel de reforço deve ser feito enchimento com mesmo material isolante 

afim de proporcionar um grau de inclinação para desvio de água quando o revestimento for 

montado; 

 Sempre que possível o isolamento o isolamento deve ir fixado na caixa própria caixa de 

revestimento através de pinos metálicos. 

 

5.10. Tanques de Armazenamento 

5.10.1. Costado de Tanques de Armazenamento 

 

a) Para materiais flexíveis:        

 Isolamento térmico indicado para regiões sujeitas a ventos fortes, índice pluviométrico elevado 

ou temperatura de operação igual ou superior a 100 °C. 

 Deve ser soldada uma barra de sustentação de aço-carbono ou inox com seção de 38 mm x 4,8 

mm em toda a circunferência do costado a uma altura de 500 mm do fundo do tanque, ou 

quando não for possível a soldagem, instalar os suportes conforme sistema de braçadeiras 

parafusadas. 

Essa barra de sustentação deve ser constituída de segmentos de 2700 mm a 3600 mm de 

comprimento, com intervalos de 100 mm e afastamento do costado igual à espessura do 

isolante. 

 Os suportes das barras de sustentação devem ser alinhados e soldados no sentido longitudinal, 

espaçados de 900 mm a 1200 mm no sentido circunferencial do costado. 

 Os pinos de ancoragem devem ser alinhados e soldados a cada 300 mm no sentido longitudinal 

e a cada 300 mm no sentido circunferencial do costado. 

 Antes do início da colocação do material isolante, o anel periférico do fundo do tanque deve 

receber uma camada de impermeabilizante de base asfáltica de 6 mm de espessura, quando 

seca. 

 

b) Para materiais rígidos:        

 Deve ser fixada uma chapa de sustentação em toda a circunferência do costado a uma altura 

de 500 mm do fundo do tanque. As chapas de sustentação são constituídas de segmento de 
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2000 mm a 3000 mm de comprimento com intervalos de 100 mm entre segmentos e largura 

igual à espessura do isolamento; 

 Os suportes de fixação devem ser feitos de vergalhões de aço-carbono de 12,7 mm (1/2) 

dispostos verticalmente no costado, espaçados de até 6000 mm e fixados por solda a cada 1800 

mm; 

 As barras de sustentação devem ser feitas de chapas de aço-carbono galvanizado ou inox de 38 

mm x 3,2 mm (1 1/2 x 1/8) soldadas nos suportes de fixação (vergalhões), ou quando não for 

possível a soldagem, instalar os suportes conforme sistema de braçadeiras parafusadas. 

 Antes do início da colocação da primeira camada, o anel periférico do fundo do tanque deve 

receber uma camada de impermeabilizante de base asfáltica de 6 mm de espessura, quando 

seca.  

 Após a colocação do primeiro anel de material isolante, a superfície externa do anel deve receber 

uma camada de impermeabilizante de base asfáltica de 6 mm de espessura, quando seca em 

uma altura de 200 mm. 

 

5.10.2. Teto de Tanques de Armazenamento 

 

a) Para materiais flexíveis:        

 

 Os suportes de fixação devem ser feitos de vergalhões de aço-carbono de 12,7 mm dispostos 

paralelamente sobre o teto, espaçados de 3000 mm e fixados por solda a cada 1500 mm. 

 A fixação do isolamento deve ser feita com cinta de aço-carbono de 12,7 mm de largura, 

espaçadas de 450 mm. 

 Os vergalhões devem ser previamente pintados e retocados após a solda, nos casos em que o 

teto também tenha que ser pintado. 

 

b) Para materiais rígidos:        

 Os suportes de fixação devem ser feitos de vergalhões de aço-carbono de 12,7 mm dispostos 

paralelamente sobre o teto, espaçados de 3000 mm e fixados por solda a cada 1500 mm. 

 A fixação do isolamento deve ser feita com cinta de aço-carbono de 12,7 mm de largura, 

espaçadas de 450 mm. 

 Os vergalhões devem ser previamente pintados e retocados após a solda, nos casos em que o 

teto também tenha que ser pintado. 

 

A proteção do material isolante deve ser realizada conforme abaixo: 

a) Aplicar sobre o isolante uma camada de impermeabilizante de base asfáltica, de 3 mm de 

espessura úmida; 

b) Aplicar uma camada de feltro asfáltico com sobreposição de 50 mm; 

c) Aplicar segunda camada de impermeabilizante de base asfáltica, de 3 mm de espessura úmida; 
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d) Aplicar segunda camada de feltro asfáltico com sobreposição de 50 mm e defasada de 60° em 

relação a camada anterior;  

e) Aplicar terceira camada de impermeabilizante de base asfáltica, de 3 mm de espessura úmida; 

f) Aplicar uma camada de asfalto oxidado quente, na espessura seca de 5 mm;  

g) Aplicar uniformemente uma camada de pedrisco grosso em toda a superfície do teto, sobre o 

asfalto oxidado quando ainda pastoso. 

 

5.11. Caldeiras  

 Deve ser soldada pinos ranhurados de ancoragem para instalação dos materiais fibrosos; 

 Quando o isolamento for feito em múltiplas camadas, a segunda deverá ser instalada com as 

juntas desencontradas da anterior (tipo mata-junta); 

 A fixação do material isolante quando de múltiplas camadas, deve ser por meio de arruela 

auxiliar de fixação fabricada em aço-carbono galvanizado e instaladas nas camadas 

intermediárias e arruela de fixação fabricada em aço inox para camada única ou para a última, 

no caso de mais de uma camada;  

 Preencher as aberturas entre as mantas ou painéis com sobras do mesmo material afim de 

evitar a passagem de gases quentes; 

 Soldar barra chata em aço-carbono galvanizado com seção de 1 1/2" x 3/16" em todas as áreas 

externas distanciadas entre eixos de 950 mm para fixação das chapas de proteção; 

 Deve ser fixada uma chapa de sustentação em todas as paredes e a uma altura de 500 mm da 

parte inferior destas; 

 Deve ser deixado uma inclinação, de aprox. 2%, no teto para não haver acúmulo de água. 

 

5.12 Bombas e Turbinas    

5.12.1. Isolamento Térmico Removível para Bombas e Turbinas  

 

As bombas e turbinas devem ser isoladas de acordo com o projeto original ou, na ausência do projeto, 

conforme alternativas abaixo: 

a) caixas removíveis de chapas de alumínio classe A (lisa) com 0,80 mm de espessura, utilizando-se 

material flexível; 

b) flocos de lã de vidro, lã cerâmica ou lã de rocha, embalados em sacos térmicos; ou  

c) jaquetas térmicas, utilizando-se material isolante flexível.  

 

5.12.2 Isolamento Térmico Fixo para Bombas e Turbinas  

 

O material isolante deve ser moldado à superfície do equipamento de modo que a espessura do isolante 

em qualquer ponto seja igual ou superior à prevista em projeto. 
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6. INSPEÇÃO / CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 

 

CRITÉRIO DE INSPEÇÃO MÉTODO/ INSTRUMENTO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 

Verificar visual e dimensional do 

isolante. 
Trena / visualmente 

A superfície deve estar 

totalmente selada para evitar 

perdas de temperatura. 

 

 

7. SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

ATIVIDADE RISCO RISCOS PREVENÇÃO 

Aplicação do material 

isolante 

Corte 

Poeira 

Contaminação da pele 

Postura inadequada 

Utilizar EPI’s básicos: capacete, óculos, 

protetor auricular e bota de couro 

Macacão tyvek, quando aplicável  

Utilizar luva de couro 

Máscara contra pó 

Manter postura adequada 

 

 

8. MEIO AMBIENTE 

 

ATIVIDADE IMPACTO RESÍDUOS DESCARTE / TRATAMENTO 

Acondicionamento do 

material. 

Contaminação do 

meio ambiente. 

Materiais 

Rígidos  

Segregar de acordo com coleta seletiva. 

Tratamento final conforme recomendações 

da contratante. 

Fixação do material 

isolante 

Degradação do 

meio ambiente 

Cintas de 

aço e 

arames 

Descartar em coletores identificados para 

materiais metálicos. 

Tratamento final conforme recomendações 

da contratante 

 
 
9. QUADRO DE REGISTROS 
 
 

Nome Armazenamento Recuperação 
Tempo de 
retenção 

Descarte Responsável 

FO.001.IT.I.04: 
Relatório de 

Acompanhamento de 
Aplicação de Materiais 

Fibrosos 

Pastas suspensas 
ou A/Z 

Data 05 anos Lixo 
Controle de 
Qualidade 
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10. ANEXOS 

 

FO.001.IT.I.04 Relatório de Acompanhamento de Aplicação de Materiais Fibrosos 

 

 

11. NATUREZA DA ALTERAÇÃO 

 

Natureza da alteração 
Item 

revisado 

Data da 

Revisão 
Versão Responsável 

Atualização sistêmica. 

Atualização 

Sistêmica e 

inclusão de 

cabeçalho. 

20/02/2020 11 

Larissa 

Mesquita/ 

Jamile Costa 

Junção dos itens de tubulação e 

equipamentos; 

Revisão geral  

- 20/11/18 10 Wilian 

Fernandes  

Revisão Geral - 20/02/18 09 Raimundo 

Gargur 

Revisão Geral - 19/07/16 08 Jader Norberto 

 

 

12. APROVAÇÃO 
 

 

 


