
EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PARA A INDÚSTRIA



A experiência acumulada em duas décadas de trabalho e nas mais de 2.000 obras 
realizadas capacitou a Reframax a criar soluções customizadas e adequadas a cada 
um de seus clientes.

O desenvolvimento de tecnologia própria nos levou a construir robôs e mecanismos 
adaptados às mais variadas necessidades da indústria.

A preocupação com o patrimônio humano e material presentes no ambiente fabril fez com 
que reuníssemos uma equipe de profissionais experientes, que busca permanentemente 
identificar maneiras de tornar o trabalho cada vez mais ágil, econômico, eficaz e, acima de 
tudo, seguro – diferenciais que nos valeram o respeito e o reconhecimento dos mercados 
brasileiro e latino-americano.

Aqui você vai encontrar a descrição completa de nossos serviços.

Conheça, e, se precisar, estamos prontos a atendê-lo como você precisa.

Missão

Oferecer soluções à indústria, atu-
ando na engenharia de aplicação 
de materiais e serviços industriais, 
proporcionando vantagens com-
petitivas aos nossos clientes e 
prosperando como empresa. 

Visão

Estar presente em todos os merca-
dos que demandam aplicação de 
materiais refratários, isolamento 
térmico, proteção passiva, pintura 
industrial, manutenção e monta-
gem eletromecânica, montagem 
de andaimes e operação de equi-
pamentos industriais, até 2020.

Valores

 » Comprometimento 
 » Ética 
 » Honestidade 
 » Lealdade 
 » Segurança das Pessoas 
 » Simplicidade

Reframax



Programas de valorização profissional

 » Projeto Boas Práticas
 » Avaliação de Desempenho
 » Programas de Reconhecimento
 » Programas de Integração e Acompanhamento do Novo Colaborador
 » Gestão do Conhecimento
 » Programa de Desenvolvimento das Lideranças (PDL)
 » Plano de Sucessão
 » Seminário de Montagem de Refratário e Isolamento Térmico para Estudantes de Engenharia

GESTÃO DE PESSOAS

COMPETÊNCIA CERTIFICADA

A Reframax incentiva o desenvolvimento permanente de seus colaboradores. Para isso, 
identifica suas maiores qualidades e investimentos para aprimorar competências de forma 
contínua, por meio de treinamentos, programas de reconhecimento e oportunidades de 
progressão na carreira.

O Sistema de Gestão Integrada (SGI) que adotamos tem como objetivos atender as 
necessidades de nossos clientes, disseminar nossos valores, proteger a integridade física 
da equipe e preservar o meio ambiente. Estruturado a partir de quatro pilares principais – 
Planejar, Desenvolver, Checar e Agir –, o SGI sustenta o cumprimento dos compromissos 
firmados na Política de Gestão Integrada.

Ações sinérgicas adotadas ao longo dos anos resultaram na obtenção das certificações:

ISO 9001:2015 
Gestão da Qualidade - Desde julho de 2004

ISO 14001:2015 
Gestão Ambiental

OHSAS 18001:2007
Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional

CRC
Certificado de Registro 
Cadastral - Petrobras

ONIP
Organização Nacional da 
Indústria do Petróleo



A Reframax é reconhecida pela eficiência e segurança de seus serviços, que 
incluem a construção, manutenção e reforma de fornos e equipamentos para 
indústrias dos ramos siderúrgico, metalúrgico, petroquímico, de mineração, papel 
e celulose, vidro, cimento e cal, entre outros. 

Revestimento 
Refratário

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Projeção de concreto ou massas 

Mecanismos de bombeamento (shotcrete e gunning) de concreto ou massas refratárias 
possibilitam a projeção em geometrias e superfícies diversificadas. A projeção robotizada 
em Altos-Fornos é utilizada em situações que impossibilitam a presença humana 
próximo à área de aplicação ou em ambientes com elevada temperatura interna.

PRAZOS E QUALIDADE 

Com uma equipe de profissionais dedicados e capacitados, a Reframax atende demandas 
programadas e emergenciais de montagem e desmontagem de revestimentos, respeitando 
sempre os prazos estipulados e garantindo a qualidade. Esse comprometimento com os 
clientes é um dos principais valores da empresa.

Concreto vertido

Utilização de material refratário 
não moldado por meio de formas 
adaptadas às dimensões de cada 
local, que possibilita obter um 
revestimento monolítico.

Assentamento de tijolos 
e peças moldadas 

O serviço é feito manualmente, por 
profissionais experientes. A precisão 
milimétrica da montagem é o que 
garante a estabilidade do revestimento.

SERVIÇOS

 » Demolição manual/mecanizada

 » Montagem de andaimes e 

plataformas

 » Movimentação e estocagem de material

 » Fabricação e montagem de formas

 » Montagem refratária

 » Administração de resfriamento, 

aquecimento e conforto térmico

 » Destinação final de resíduos

 » Supervisão técnica

 » Ajustes de projeto (fabricação ou 

correção de peças)

 » Montagem eletromecânica

 » Furo de salamandra

 » Furação de carcaças

 » Instalação de ancoragens



Contratos de 
Longo Prazo

A experiência acumulada e o comprometimento dos profissionais que atuam in 
loco resultam em contratos de longo prazo, que garantem suporte permanente 
e ininterrupto às áreas de Redução, Aciaria, Pelotização, Laminação e Operação 
de Pátio de Minério. 

MÁXIMA EFICIÊNCIA A TODA A CADEIA PRODUTIVA

O monitoramento e a busca permanente de soluções em revestimento 
refratário e eletromecânico nos permitem atuar de forma segura, interferir 
o mínimo possível na rotina industrial e proporcionar a máxima eficiência 
a toda a cadeia produtiva – desde o gerenciamento do estoque de 
refratários até o planejamento de paradas preventivas de equipamentos. 

PESSOAL TREINADO 

Esse esforço é apoiado por três centros de treinamento e por estruturas 
administrativas próprias, que contribuem para a excelência dos 
serviços prestados.

EQUIPAMENTOS

 » Panelas de aço e de gusa

 » Vaso RH

 » Carro-torpedo

 » Convertedor

 » Distribuidores de aço

 » Canais de corrida do Alto-Forno

 » Fornos de coqueificação

 » Fornos de tratamento térmico

 » Fornos de pelotização

 » Granulador de escória

 » Moldes e segmentos do 

lingotamento contínuo

 » Sistemas de insuflação de ar

 » Forno de sinterização

 » Outros equipamentos



MATERIAIS UTILIZADOS 

Isolamento térmico 

 » Isolante microporoso (aerogel ou sílica 
microporosa)

 » Isotubos, mantas e painéis em lã de rocha
 » Manta de fibra cerâmica
 » Tubos pré-formados e placas em silicato 

de cálcio
 » Tubos pré-formados e placas em perlita 

expandida
 » Poliuretano pré-moldado ou injetado
 » Borracha elastomérica

QUALIDADE E PLANEJAMENTO

Qualificada e experiente, nossa equipe é especializada em planejamento de 
intervenções junto ao cliente, no registro fotográfico das temperaturas dos 
equipamentos em infravermelho (termografia) – que permite a montagem 
correta do isolamento – e na elaboração de projetos personalizados, que 
otimizam o tempo de obra. O respeito aos prazos, às condições contratuais 
e ao meio ambiente e o zelo com a segurança são compromissos que 
renovamos cotidianamente.

A Reframax se tornou referência em prestação de serviços de isolamento térmico e 
acústico por oferecer soluções que possibilitam conservar o calor, garantir a estabilidade 
de todas as etapas dos processos industriais, reduzir a emissão de gases, atenuar ruídos 
e proteger as pessoas. Isso se deve ao investimento constante em tecnologia e matérias-
primas para atender os mais diversos tipos de instalação térmica e acústica. 

Isolamento Térmico  
e Acústico

SERVIÇOS

 » Isolamento térmico a quente e a 

frio em equipamentos (caldeiras, 

tanques, evaporadores, filtros 

eletrostáticos, vasos), dutos e 

tubulações em geral.

 » Tratamento acústico em ambientes e 

equipamentos industriais.

Proteção mecânica

 » Chapa em inox, lisa e trapezoidal

 » Chapa em alumínio, lisa, 

corrugada e trapezoidal



Manutenção e  
Montagem Eletromecânica

A utilização das mais modernas tecnologias em montagem e manutenção 
eletromecânica, aliada à qualificação constante de uma equipe já capacitada a 
oferecer soluções que garantam máxima eficiência a indústrias dos mais diversos 
segmentos (automobilístico, siderúrgico, metalúrgico, químico e petroquímico, de 
mineração, energia, papel e celulose, vidro, cimento e cal, entre outras), permitiu o 
crescimento da Reframax como fornecedora desses serviços.

SERVIÇOS

 » Instalação, remanejamento, 

manutenção e reforma de 

equipamentos industriais

 » Montagens industriais

 » Caldeiraria e funilaria industrial: 

tubulações, tanques, coifas, 

chaminés etc.

 » Fabricação, montagem e 

instalação de estruturas 

metálicas, mezaninos, coberturas, 

escadas, galpões etc.

 » Manutenção de máquinas e 

equipamentos industriais de maneira 

corretiva, preventiva e preditiva.

 » Reforma de chaparia e vigas 

estruturais

EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CLIENTE 

A confiança dos nossos clientes é essencial para que a Reframax continue crescendo 
cada vez mais na área de manutenção eletromecânica. Por isso, com infraestrutura e 
desenvolvimento contínuo na prestação de serviços, atendemos cada solicitação dos 
clientes com agilidade, qualidade e segurança.



RAPIDEZ, BOM PREÇO E CONFIABILIDADE

Projetos devidamente registrados junto ao órgão fiscalizador, agilidade na montagem 
das estruturas, uso de andaimes próprios, parcerias com fabricantes, preço compatível 
com o mercado e confiabilidade do serviço são diferenciais que a Reframax oferece a 
cada um de seus clientes.

A Reframax oferece serviços de locação, montagem e desmontagem de andaimes e 
aluguel de plataformas utilizadas na construção e manutenção de unidades industriais. 
Uma equipe especializada em trabalho em altura (isolamento térmico e acústico, 
aplicação de refratários, limpeza e pintura, construção, reforma e manutenção), 
preparada para atender os mais diversos segmentos da indústria, dimensiona a 
estrutura adequada a cada projeto, levando em conta a distribuição correta do peso e 
o equilíbrio do sistema de forças.

Acessos e 
Andaimes

Andaimes e plataformas

 » Sistemas de montagem tradicional, constituído por tubos e 

abraçadeiras adaptáveis a qualquer geometria

 » Sistemas de andaimes multidirecionais de encaixe

 » Plataformas articuladas e sanfonadas (tesoura)

 » Escadas e guarda-corpos padronizados

EQUIPAMAX 

Em parceria com a Equipamax, empresa do Grupo Reframax, oferecemos 
outros tipos de plataformas e de soluções em alturas elevadas.

Além disso, disponibilizamos as melhores opções em locação de equipamentos 
de movimentação de cargas e equipamentos especializados em manutenção 
e demolição refratária.

Conheça em www.equipamax.com.br



Pintura  
Industrial

MÁXIMA PRODUTIVIDADE POR MAIS TEMPO

Os anticorrosivos, impermeabilizantes e demais substâncias que utilizamos reduzem 
os impactos da corrosão nos equipamentos e estruturas, para assegurar a máxima 
produtividade e prolongar sua vida útil.

Para proteger e padronizar ambientes fabris, a Reframax realiza pintura de equipamentos, 
tubulações e estruturas metálicas recém-instalados ou que demandem manutenção. A 
preocupação constante em pesquisar novas técnicas para oferecer a máxima proteção 
às estruturas, equipamentos, tubulações, motores, válvulas e bombas e, sobretudo, aos 
profissionais que trabalham na indústria nos levou a reunir um corpo técnico experiente, que 
inclui inspetores qualificados pela Associação Brasileira de Corrosão (ABRACO). 

SERVIÇOS

 » Preparação de superfície 

 » Jateamento abrasivo

 » Hidrojateamento

 » Hidrojateamento de ultra ou alta pressão

 » Pintura industrial  

 » Em pipe rack

 » Em tubulações

 » Em equipamentos

 » Em pisos



A Reframax conta com um corpo técnico especializado em Proteção Passiva contra 
o Fogo (Fireproofing), capacitado a intervir nas mais diversas situações vividas na 
indústria. Os sistemas de proteção e os materiais que utilizamos seguem rigorosamente 
as especificações técnicas recomendadas por clientes e fornecedores e, por isso, são 
reconhecidos por órgãos internacionais, que certificam a eficiência dos serviços prestados.

Proteção Passiva 
contra o Fogo

MENOS RISCOS, MAIS VANTAGENS

A mitigação de riscos traz uma série de 
vantagens, entre as quais a evacuação de 
pessoas em tempo hábil, realização de 
manobras operacionais que minimizem 
impactos – sobretudo no que diz respeito ao 
valor financeiro dos bens (imóveis, máquinas 
e equipamentos) –, prevenção de colapsos 
estruturais que podem causar explosões e 
redução do custo das apólices de seguro.

Soluções

 » Proteção de saias de torres, equipamentos e pernas de esferas 
com materiais cimentícios (cimento Portland, concreto isolante e 
semi-isolante) ou tintas intumescentes.

 » Proteção de estruturas metálicas com materiais cimentícios  
ou tintas intumescentes.

 » Proteção em eletrodutos e eletrocalhas por meio de sistemas 
que utilizam manta de fibra cerâmica encapsulada ou tinta 
ablativa/intumescente.

 » Selagem corta-fogo em passagens, frestas e vãos, também por 
meio de sistemas que utilizam manta de fibra cerâmica e tinta 
intumescente ou lã de rocha e tinta ablativa, portas corta-fogo etc.



Inovar e buscar soluções que tornem o trabalho cada vez mais rápido e seguro, com a qualidade exigida pelos 
clientes são compromissos que guiam o desenvolvimento tecnológico da Reframax. O foco em melhoria 
contínua, somado ao conhecimento acumulado por nossos profissionais, nos capacita a desenvolver 
equipamentos, métodos e processos que resultam em mais eficiência.

Nossos clientes têm à disposição consultoria e assistência técnica permanente. Princípios da engenharia 
de suporte técnico norteiam o desenvolvimento de soluções para cada projeto e atividade.

Outros equipamentos utilizados

 » Banca pneumática
 » Máquina de bombeamento Allentown RP10/RP20
 » Máquina de corte RF650 D24
 » Máquina de corte de controle automático
 » Velco: manipulador para vaso RH
 » Máquina de projeção automatizada com 

câmara simples
 » Misturador de concreto de 1.000 kg
 » Shooter (projeção LD)

Consultoria e Assistência Técnica

Tecnologia e 
Equipamentos

PROJEÇÃO ROBOTIZADA 

FERROTRON

Parceria firmada em 2011 com um 
fabricante internacional de refratário resultou 
na produção de dois equipamentos para 
aplicação de concretos refratários por 
shotcrete robotizado.

Utilização do moderno Ferrotron na 
medição a laser de espessura em 
revestimentos refratários.

SERVIÇOS

 » Supervisão e apoio na gestão de grandes ou pequenas 
reformas ou de novas construções de equipamentos 
industriais que utilizam materiais refratários e isolantes.

 » Suporte à escolha de materiais utilizados e à negociação 
com fornecedores que proporcionam as melhores 
soluções para reforma ou construção de novos 
equipamentos.

 » Em parceria com a Refralab, realização de análises 
químicas, mineralógicas, físicas, mecânicas, 
termomecânicas e térmicas em materiais refratários e 
isolantes, além de estudos de mecanismo de desgaste e 
falhas em revestimentos refratários (estudos post-mortem).

 » Refrigeração e ventilação para melhorar o conforto térmico 
da equipe e/ou acelerar a redução de temperatura dos 
revestimentos refratários para início do seu reparo – concluídas 
as obras, é realizado o aquecimento convectivo do revestimento 
refratário para a retomada segura do equipamento.

 » Recuperação e reutilização de materiais refratários disponíveis 
no estoque do cliente, o que reduz o desperdício e gera resíduos 
reaproveitáveis no processo produtivo.

 » Redução de perdas de calor nos equipamentos a partir de 
estudos de termografia ou endoscopia, que permitem a análise 
a quente do refratário; também pode ser realizada a medição da 
condutividade térmica.



Rua Alentejo, 1.245 | Bairro São Francisco
Belo Horizonte/MG

CEP: 31255-110

+55 31 3029-8002
www.reframax.com.br
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