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A TECNOTRAT é uma empresa com capital 
100% brasileiro e foi fundada em 1.987 por profis-
sionais com larga experiência nos setores da Me-
talurgia, Siderurgia, Fabricação de Bens de Capital 
e Montagens Eletro-Mecânica, a partir de uma pe-
quena área instalada no município de São Paulo a 
TECNOTRAT através de contínuos investimentos em 
qualidade, tecnologias inovadoras e capacitação 
técnica de seus colaboradores tem crescido com 
força e solidez, atendendo as principais demandas 
no setor de tratamento térmico localizado em todo 
o território nacional. 

Ao longo de sua trajetória de sucesso a 
TECNOTRAT tem participado dos mais importantes 

NOSSA HISTÓRIA

NOSSAS INSTALAÇÕES

empreendimentos que demandaram produtos e 
serviços nas suas áreas de especialidades, tais pro-
dutos e serviços fornecidos pela TECNOTRAT são re-
conhecidos pelo mercado por apresentar alta quali-
dade, tecnologia, confiabilidade e competência. 

Com base em seu conhecimento e expertise 
na área de aquecimentos industriais a TECNOTRAT 
foi a pioneira no Brasil a utilizar equipamentos de 
tratamento térmico automáticos, conhecimento 
este que foi transferido a sua linha de fabricação de 
máquinas automáticas de tratamento térmico, aces-
sórios para tratamento térmico e fornos industriais, 
ou seja a experiência e conhecimento transferido 
por meio de produtos e serviços. 

A TECNOTRAT possui sede própria e está 
instalada em uma moderna fábrica instalada dentro 
do Polo Industrial Jandira-Itapevi, a qual foi especial-
mente concebida para abrigar a fabricação de má-
quinas automáticas de tratamento térmico, fabrica-
ção de Fornos Industriais, Acessórios de tratamento 
térmico e serviços de tratamento térmico em fornos 
ou localizados. A fábrica também abriga nossas áre-
as administração, engenharia e desenvolvimento, 
qualidade, logística e manutenção estando localiza-
da estrategicamente nas proximidades da saída 32 
da Rodovia Castello Branco e a menos de 10 km do 
Rodoanel Mário Covas, dando fácil acesso as princi-
pais rotas do país como rodovias, aeroportos e por-
tos tornando a logística mais rápida e eficiente.

Os produtos da TECNOTRAT são fabricados 
com os mais recentes avanços tecnológicos e altos 
padrões de qualidade, possuímos corpo técnico 
capacitado para  atender exigências específicas de 
cada Cliente, conte conosco em suas demandas na 
área de tratamento térmico nossa equipe técnica 
esta capacitada a oferecer produtos e serviços que 
sejam projetados e desenvolvidos para as necessi-
dades  do Cliente. 
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ÁREAS DE ATUAÇÃO

Refinarias de Petróleo
Plantas Petroquímicas

Indústrias 
Metrô Ferroviária

Usinas Siderúrgicas
Construção Naval 
e OFFSHORE

Montagem 
Eletromecânica

Automobilística

Energia Nuclear Mineração e Cimento

Usinas Hidrelétricas Aviação e Defesa

Indústrias de Papel 
e Celulose

Açúcar e Álcool
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A TECNOTRAT busca agre-
gar fortes valores e princípios aos 
seus Clientes, os quais estão decla-
rados em sua Política da Qualida-
de buscando sempre oferecer as 
melhores soluções seja através de 
produtos ou serviços no segmento 
de tratamento térmico. O Sistema 
de Gestão da Qualidade Integrada 
da TECNOTRAT é certificada  de 
acordo as normas NBR ISO 9001 e 
NBR ISO/TS 29001.

SISTEMA DA GESTÃO INTEGRADA DA 
QUALIDADE CERTIFICADA ISO 9001 E 
ISO/TS 29001 

Além  do Sistema de Ges-
tão da Qualidade Integrada da 
TECNOTRAT ser certificado  de 
acordo as normas NBR ISO 9001 e 
NBR ISO/TS 29001, a TECNOTRAT 
esta cadastrada na ONIP Organiza-
ção Nacional da Industria do Petró-
leo como Fornecedora Qualificada 
da Indústria do Petróleo e também 
faz parte ABIMAQ Associação Bra-
sileira da indústria de maquinas 
e Equipamentos e esta filiada a 
FIESP Federação das indústrias de 
São Paulo.

Certificado ISO 9001

Certificado ONIP Associada ABIMAQ Filiação a FIESP

CertificadoISO/TS 29001
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A TECNOTRAT é fabricante de fornos indus-
triais para tratamento térmico de alívio de tensões, re-
cozimento, tempera, solubilização e normalização. 

Os fornos podem ser tipo campânula, carros 
tipo vagoneta, porta dupla ou guilhotina, de acordo 
com a geometria e dimensões definidas com a especi-
ficação do cliente. 

O sistema de aquecimento do forno pode ser 
por meio convectivo com queimadores de alta veloci-
dade com ar quente através da queima de gás GLP ou 
gás natural, ou o aquecimento pode ser através de re-
sistências elétricas de alta temperatura. 

A TECNOTRAT realiza reformas e manuten-
ções em fornos, modernização de todo o sistema de 
automação e instrumentação, modificação de aqueci-
mento elétrico para gás e substituição de refratários.

FORNO DE TRATAMENTO TÉRMICO
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SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE FORNOS

• Trem de Válvulas
• Queimador de alta velocidade
• Painel de Controle
• Ventilador
• Mangueira de gás
• Mangueira de ar
• Detector de Chama
• Registrador de Temperatura
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O sistema TESCONOTRAT de pré-aqueci-
mento funciona através de resistências elétricas e 
máquinas automatizadas, que garantem excelen-
te uniformidade, controle de temperatura na área 
aquecida e baixos níveis de tensões térmicas.

Sem o pré-aquecimento para soldagem, as 
tensões térmicas aumentam durante a soldagem 
podendo causar trincas na peça soldada. O pré-a-
quecimento aumenta a difusão do hidrogênio e faci-
lita sua remoção da junta soldada, pois o hidrogênio 
promove o surgimento de trincas. O pré-aquecimen-
to, portanto, remove a umidade que estiver presen-
te no momento em que a soldagem é executada.

O processo de tratamento térmico também 
segue o mesmo método de aquecimento por resis-
tências elétricas. Neste processo o calor é transferido 
para a peça por radiação e convecção controlada, per-
mitindo que a região da zona termicamente afetada 
seja aquecida uniformemente. O uso de termopares 
instalados para cada grupo de resistência associados 
com equipamentos totalmente automáticos excluem 
a possibilidade de ocorrência de superaquecimento 
localizado, os quais podem causar danos e transfor-
mações estruturais indesejáveis ao material.

O tratamento térmico com resistências elé-
tricas proporciona mais do que um simples alívio de 
tensões na junta soldada, pois reduz substancial-
mente os elevados níveis de tensões que ocorrem 
durante a soldagem devido às transformações meta-
lúrgicas, contrações e restrição dimensional que so-
fre o material de base devido à solidificação da solda. 

PRÉ-AQUECIMENTO PARA SOLDAGEM E 
TRATAMENTO TÉRMICO COM RESISTÊNCIA 
ELÉTRICA
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Tratamento Térmico Localizado 
em Tubulação

Tratamento Térmico Localizado em Gerador 
de Vapor de Angra I
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Tratamento Térmico simultâneo Global 
à Gás no costado e Localizado Bocais em 
Torre Fracionadora Comperj (Ø 8500mm)

Aquecimento para Montagem 
por Interferência
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Tratamento Térmico Localizado Bocais de 
Tanques de GLP 
TAIC - Terminal Aquaviário da Ilha Comprida – Niterói/RJ

Tratamento térmico localizado em solda circun-
ferencial de reator UFCC na REPLAN – Paulínia/SP
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Tratamento térmico localizado em Torre C3 
Spliter URFCC – REFAP

Tratamento térmico localizado em Vaso de 
Pressão REFAP
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Projeto Especial de Pré-Aquecimento para 
soldagem das pás do Rotor Francis

Tratamento térmico localizado em Transição 
Cônica da Torre Fracionadora Comperj

Tratamento térmico localizado em Cabeça de Poço
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O tratamento térmico global a gás é recomendado quando há uma grande quantidade de soldas a serem 
aliviadas, ou quando há peças de grandes dimensões. 

TRATAMENTO TÉRMICO GLOBAL À GÁS
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O processo de secagem de refratário é realiza-
do pelo método convectivo forçado utilizando ventila-
dores e queimadores de alta velocidade com potência 
individual de até 1.800.000 kcal/h com alimentação de 
gás natural ou GLP (Gás Liquefeito de Petróleo).

Mediante ao uso de termopares e registrado-

res de temperatura calibrados e multipontos o contro-
le do aquecimento é garantido para atender aos requi-
sitos do cliente. Esse método é utilizado para efetuar 
a remoção de água contida em material refratário por 
convecção forçada por execesso de ar quente.

SECAGEM DE REFRATÁRIOS
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TRATAMENTO TÉRMICO EM FORNOS

Além da TECNOTRAT fabricar e reformar for-
nos industriais, nós também realizamos serviços de 
tratamento térmico em fornos. Temos em nossa uni-
dade fabril em Itapevi/SP nossos fornos que estão a 
disposição do cliente.

O sistema de alívio de tensões em fornos é uti-
lizado para peças que necessitam de um alívio global 
devido as suas dimensões ou pelo grande numero de 
soldas que precisam ser tratadas simultanamente. 
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FORNOS TEMPORÁRIO

Também realizamos a operação do forno instalado nas de-
pendências do cliente, prestando assistência e operação 
dos equipamentos.



Rua Aparício Corrêa de Godoy, 284 • Pólo Industrial • Itapevi/SP• CEP 06693-80518

 Tel: (11) 4619 8490 / 3686 2969

SERVIÇOS DE ENGENHARIA E 
PROJETOS ESPECIAIS

RESFRIAMENTO E CONFORTO TÉRMICO

Elementos Finitos
A TECNOTRAT desenvolve estudos de viabilidade técnica na execução de aquecimentos industriais, uti-

lizando as mais variadas técnicas e sofisticadas ferramentas, como análise de tensões térmicas por elementos 
finitos. Também realizamos estudos pelo método de tensiometria por difração de raio-x.

Contamos com a parceria de renomados profissionais, universidades e consultorias internacionais para 
trazer a nossos clientes as melhores soluções disponíveis no mercado. 

A TECNOTRAT se utiliza da melhor tecnologia 
e pessoal qualificado para realizar o conforto térmi-
co atráves de um sistema composto por unidades de 
ar condicionado, exaustores e barreiras térmicas de 
modo a reduzir o estresse térmico. 

Paralelamente a este trabalho a TECNOTRAT 
instala proteção térmica contituída por placas de fibra 
cerâmica que suporta temperaturas de até 1.260°C 
com a densidade e espessura suficiente para atender 
aos requisitos de temperatura e gradiente térmico es-
pecificados, garantindo a segurança e integridade físi-
ca dos operadores.
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Sistema de Aquecimento para Soldagem do 
Rotor Francis

Em 2009, a TECNOTRAT desenvolveu pela primeira vez no Brasil um sistema de aquecimento convectivo 
para realizar pré-aquecimento para soldagem em Rotor tipo Francis.

Utilizando tecnologia pioneira, a Tecnotrat mais uma vez mostrou sua excelência técnica e a confiabilida-
de de seus produtos.

Tratamento Térmico Global à Gás em Esferas
A TECNOTRAT realizou o tratamento térmico em duas esferas de estocagem de propeno com diâmetros 

de 18.250mm e 14.500mm. 
Utilizamos a técnica inovadora de tratamento térmico de alívio de tensões em esferas com aquecimento 

convectivo, posicionando queimadores no bocal superior da esfera e a exaustão dos produtos da combustão 
realizada pelo bocal inferior.

Com essa técnica desenvolvida e aplicada no Brasil apenas pela TECNOTRAT nos permitiu assegurar 
baixos gradientes térmicos no costado da esfera com homogeneidade de temperaturas e tempo reduzido para 
atingir a temperatura de patamar entre as partes inferior e superior da esfera.

Processo de aquecimento 
convencional (por baixo)

Processo de aquecimento 
TECNOTRAT (por cima)
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Tratamento Térmico em Gerador de Vapor 
Usina Nuclear de Angra

Em 2008, a TECNOTRAT realizou o tratamento térmico de alívio de tensões nos dois Geradores de 
Vapor de espessura de 140 mm que foram substituídos da Usina Nuclear de Angra.

Neste projeto foram utilizados 18 equipamentos automáticos de tratamento térmico para cada 
solda. A TECNOTRAT é a única empresa nacional de tratamento térmico a realizar esse tipo de serviço para 
circuito primário de um reator nuclear no Brasil.

Tratamento Térmico Global à Gás em 
Tambor de Coque

	  

Em 2003, a TECNOTRAT reali-
zou o tratamento térmico com quei-
madores de alta velocidade em quatro 
tambores de coque para reator. 

A TECNOTRAT desenvolveu 
um sistema pioneiro de tratamento 
térmico por convecção forçada utili-
zando um tubo distribuidor da chama 
para garantir a homogeneidade das 
temperaturas ao longo de todo o cos-
tado do equipamento.



infotecno@tecnotrat.com.br www.tecnotrat.com.br 21

 Tel: (11) 4619 8490 / 3686 2969

Estudo Comparativo Montagens:
NORMA N115_REVD VS N115 REVG

Em 2014, a TECNOTRAT realizou um estudo empírico comparativo de montagem entre a Norma 
N115 rev. D e a N115 rev. G. Foi aplicado o tratamento térmico seguindo os parâmetros de cada revisão da 
norma e os resultados foram apresentados para a Petrobrás. 
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CLIENTES



infotecno@tecnotrat.com.br www.tecnotrat.com.br 23

 Tel: (11) 4619 8490 / 3686 2969

Rod. Pres Castelo Branco

V. Ac. João de Goes

Estr. Velha de Itú

R. 
Mari

a M
ira

nd
a

R. Eli Valter César

R. Rio Grande do Sul

R. Tom
az Garcia Parra

R.
 d

as
 P

it
om

ba
s

R. Municipal

INTERIOR

CAPITAL

R. Aparíci
do Correia

 de Godoy

BR
374

BR
374

SP-280

SP-280

SP-029

Rua Aparício Corrêa de Godoy, 284
Pólo Industrial Itapevi - SP - CEP 06693-805

+55 (11) 4619 8490 / 3686 2969
infotecno@tecnotrat.com.br

www.tecnotrat.com.br


