
SETORES ALIMENTÍCIO, METALÚRGICO E DE PLÁSTICO

Guia de

EQUIPAMENTOS A GLP 
PARA A INDÚSTRIA



A compra de equipamentos é um fator altamente rele-
vante para a indústria. Além de influenciar diretamente 
na produtividade da empresa, a qualidade das máquinas 
e o tipo de energético utilizado têm impacto expressivo 
nos custos.

Vários fatores devem ser considerados no momento da 
compra além da qualidade do equipamento. O primeiro 
deles é o custo-benefício, avaliando itens como o tempo 
previsto de utilização da máquina e os gastos com ener-
géticos para seu funcionamento. A assistência técnica e 
a garantia também são muito relevantes, por se tratar 
de equipamentos que devem ser utilizados por um lon-
go período. 

Outro ponto fundamental é a eficiência energética. Por 
sua alta performance como fonte energética, o GLP é  
bastante utilizado em indústrias de vários setores. Ele 
permite diversos usos, potencializando a produção e im-
pactando em economia.

Além disso, a queima mais limpa e com baixa emissão de 
poluentes faz do GLP um combustível de excelentes re-
sultados em aplicações industriais que são sensíveis  
a poluentes dos mais variados tipos.

A boa notícia é que existe uma ampla gama de equipa-
mentos que utilizam GLP para os mais diversos ramos in-
dustriais. Neste guia, apresentamos alguns tipos de equi-
pamentos comumente utilizados em indústrias de 
alimentos e de plástico e metalúrgicas. Trazemos tam-
bém opções de queimadores que podem ser substituídos 
em equipamentos industriais de diversos segmentos, 
como têxtil, alimentício ou metalúrgico, tanto em caso 
de troca do tipo de energético quanto para melhorar o 
desempenho da máquina.

Esperamos que este material contribua  
para auxiliar em sua escolha.
 
Boa leitura!
Equipe Ultragaz
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INDÚSTRIA 
METALÚRGICA

O GLP é uma opção de energético 
bastante vantajosa para a indústria 
metalúrgica. Entre suas aplicações mais 
comuns nesse segmento industrial, 
estão o uso para a fundição, extrusão  
e tratamento térmico de metais.

O GLP é utilizado em diversos tipos  
de equipamentos como forno cadinho, 
forno-panela e fornos para fundição  
de ligas metálicas, como os utilizados 
para a reciclagem de alumínio.  
 
Nas páginas seguintes, apresentamos 
alguns desses equipamentos, bem  
como aplicação e informações técnicas.
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FORNO 
CADINHO 
PARA 
FUNDIÇÃO

APLICAÇÃO 
O forno cadinho, ou forno a cadinho,  é amplamente 
utilizado para fusão de metais não ferrosos. Possui 
uma câmara concebida para acomodar um ou 
mais cadinhos – espécie de vaso feito em material 
durável – com os materiais para fusão. 

VANTAGENS 
É uma solução simples e de baixo custo, sendo 
adotada também em indústrias de pequeno porte.

CUIDADOS NA ESCOLHA 
Para garantir a qualidade do material produzido,  
é importante que o forno tenha o tamanho correto 
e a faixa de temperatura exata.

INDÚSTRIA 
METALÚRGICA
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FORNO 
CADINHO 
PARA 
FUNDIÇÃO

INDÚSTRIA 
METALÚRGICA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

• Equipamento é normalmente 
construído com carcaça  
em chapas de aço carbono. 

• Pode ser fabricado em qualquer 
tamanho ou dimensão de cadinho 
e ser equipado com queimadores 
monobloco ou duobloco. Existem 
modelos fixos e basculantes. 

• Um diferencial possível  
é a existência de saída inferior  
de segurança para escoamento  
do metal fundido em caso  
de ruptura, trinca ou quebra 
do cadinho. 

Forno cadinho fabricado pela DJ Fornos.
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APLICAÇÃO 
Consiste em uma câmara rotativa cilíndrica,  
ou tipo pera, para fundição de materiais como 
alumínio, zamak e outras ligas. A procura por  
esse tipo de forno é crescente por ser muito  
utilizado na reciclagem de alumínio.

VANTAGENS 
Em geral, trata-se de um equipamento econômico  
e que demanda baixo consumo energético.

CUIDADOS NA ESCOLHA 
O fechamento hermético evita deformações 
nos produtos. É importante observar o tipo de 
revestimento para reduzir perdas de calor, ampliando 
eficiência e reduzindo o consumo energético. 

FORNO 
ROTATIVO 
A GÁS

INDÚSTRIA 
METALÚRGICA
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

• Geralmente fabricado com chapas 
de aço carbono, possui câmara 
hermeticamente vedada – soldada 
interna e externamente – para  
evitar vazamentos e deformações.  

• Para assegurar o melhor resultado, 
o revestimento interno deve 
proporcionar bom isolamento 
térmico, minimizando as perdas  
de calor e mantendo o metal 
aquecido com baixa necessidade  
de geração de calor.  

• Pode ser desenvolvido com  
várias dimensões e medidas, 
atendendo às necessidades  
de diferentes perfis de clientes. Forno rotativo a gás fabricado pela DJ Fornos.

FORNO 
ROTATIVO 
A GÁS

INDÚSTRIA 
METALÚRGICA
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INDÚSTRIA 
METALÚRGICA

FABRICANTES DE FORNOS PARA  
A INDÚSTRIA METALÚRGICA:



2.
INDÚSTRIA 
PLÁSTICA
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INDÚSTRIA 
PLÁSTICA

A máquina de rotomoldagem  
é o principal equipamento utilizado  
na indústria plástica, e existem diversos 
modelos que utilizam GLP no mercado. 

A rotomoldagem é um processo  
de transformação plástica que permite  
a produção de peças de grande porte, 
em que se obtém peças ocas  
por meio do movimento de rotação  
biaxial de um molde abastecido  
com material termoplástico.

A seguir, detalhes da máquina  
de rotomoldagem.
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APLICAÇÃO 
Com a rotomoldagem, é possível fabricar peças  
de diferentes materiais, como náilon, PVC, polietileno  
e policarbonato, além de alguns termofixos  
(borracha vulcanizada e alguns tipos de resina).

VANTAGENS 
A rotomoldagem permite a execução de peças mais 
leves e com custo mais baixo. O processo garante maior 
uniformidade às superfícies das peças e possibilita  
a fabricação de produtos com design mais complexo,  
melhor acabamento e maior variedade de cores e texturas. 

CUIDADOS NA ESCOLHA 
É fundamental avaliar a eficiência do forno para garantir  
a boa distribuição de calor e o uso racional do gás. Além  
disso, o controle/a automação do processo é muito relevante  
para permitir a repetibilidade e a rastreabilidade dos produtos.

MÁQUINA DE 
ROTOMOLDAGEM 
PARA INDÚSTRIA 
PLÁSTICA

INDÚSTRIA 
PLÁSTICA
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MÁQUINA DE 
ROTOMOLDAGEM 
PARA INDÚSTRIA 
PLÁSTICA

INDÚSTRIA 
PLÁSTICA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

• A máquina foi desenvolvida para a fabricação  
de diversos produtos em polietileno. 

• Em geral, os equipamentos oferecidos no mercado dispõem  
de um eixo central por meio do qual os braços se movimentam 
e passam pelas várias etapas do processo de produção.  

• Alguns modelos possuem vários carros independentes 
 – até cinco – facilitando a produção sequencial de peças  
em grande quantidade e aumentando a produtividade.  

• Principais fabricantes oferecem também acessórios que 
podem ser adquiridos à parte, como  o medidor de vazão de 
gás e sistema de medição de temperatura do molde. 

Máquina de 
rotomoldagem  
da Rotoline.
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INDÚSTRIA 
PLÁSTICA

FABRICANTES DE MÁQUINAS DE ROTOMOLDAGEM  
PARA A INDÚSTRIA PLÁSTICA:

http://tecnoroto.com.br


3.INDÚSTRIA 
ALIMENTÍCIA
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O GLP é uma opção de energético 
bastante segura para a indústria 
alimentícia porque, além do bom 
desempenho, promove uma queima 
limpa e não altera características  
do produto, como sabor e aroma. 

Com isso, é utilizado em diversos 
equipamentos, como fornos, fogões 
industriais, fritadeiras etc.

Nas páginas a seguir, apresentamos  
a aplicação de alguns modelos  
de forno muito utilizados.

INDÚSTRIA 
ALIMENTÍCIA
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APLICAÇÃO 
O uso de fornos a GLP na indústria alimentícia é especialmente 
vantajoso em produções em modo contínuo, com um mínimo 
de oito horas ininterruptas de uso diário, e pouca oscilação de 
temperatura de assamento. É importante optar por equipamentos 
adequados para cada tipo de produto. Nos fornos de lastro, 
bastante indicados para assar pães, a forma de aquecimento ocorre 
principalmente de baixo para cima (efeito lastro). O forno rotativo 
tem capacidade produtiva elevada e pode servir para assar vários 
tipos de produto de panificação e confeitaria.

VANTAGENS 
Os equipamentos a GLP são considerados bastante 
vantajosos se comparados a modelos elétricos.

CUIDADOS NA ESCOLHA 
Entre os fatores a ser considerados, estão potência, 
capacidade, isolamento térmico e sistema de segurança.

FORNOS  
PARA 
INDÚSTRIA 
ALIMENTÍCIA

INDÚSTRIA 
ALIMENTÍCIA
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FORNOS  
PARA 
INDÚSTRIA 
ALIMENTÍCIA

INDÚSTRIA 
ALIMENTÍCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

• Existem modelos de fornos para  
a indústria alimentícia em diferentes 
dimensões e capacidades, adequados 
para os mais variados portes de empresas. 

• O bom isolamento térmico é um dos 
principais diferenciais técnicos desses 
fornos. O uso de camada dupla contribui 
para reduzir perdas de calor. O isolamento 
das portas também é muito importante. 

• Nos fornos rotativos, a presença  
de permutador em aço inoxidável 
contribui para máximo aproveitamento 
do calor produzido na combustão, 
permitindo cozedura mais uniforme  
e economia de energia. No caso dos 
fornos de lastro, o uso de tubos anelares 
propicia distribuição uniforme do calor. 

Fornos para indústria da panificação  
da Ramalhos Brasil.
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INDÚSTRIA 
ALIMENTÍCIA

FABRICANTES DE FORNOS PARA  
A INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA:

http://brasforno.com.br
http://venanciometal.com.br


4.EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS
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APLICAÇÃO
Os queimadores são dispositivos instalados nos 
equipamentos que recebem o combustível. A troca  
de um queimador em fornos e equipamentos de diversos 
segmentos, como têxtil, alimentício ou metalúrgico,  
por exemplo, pode ser uma boa alternativa tanto em  
caso de alteração do tipo de combustível do equipamento 
ou para melhorar o desempenho da máquina sem  
que seja necessário substituí-la. 

VANTAGENS 
Os queimadores a gás para a indústria dispõem  
de grande eficiência e não eliminam resíduos tóxicos.  
Além disso, o custo de sua manutenção é mais baixo.

CUIDADOS NA ESCOLHA 
Entre os fatores que devem ser considerados, estão 
potência, facilidade de instalação e manutenção,  
e também eficiência energética.

QUEIMADORES 
PARA
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS



23

QUEIMADORES 
PARA
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

• A escolha do queimador depende do tipo de equipamento em  
que ele será utilizado. Pode apresentar diferentes tamanhos,  
faixas de potência e especificações, de acordo com o uso requerido. 

• Existem queimadores monobloco, muito utilizados em operações  
de água ou ar quente e caldeiras, por exemplo, e duobloco,  
mais adotados em operações de maior complexidade.  

• Há modelos específicos para operações de geração de ar quente  
com troca de calor direta, bastante indicados para equipamentos  
como secadores de grãos, secadores de sementes, secagem  
de látex/borracha, ramas têxteis, entre outros, e também  
infravermelhos, desenvolvidos para utilização em processos  
de secagem por irradiação em equipamentos como estufas  
de secagem de pintura pó, eletrostática, secagem de papel etc.

Queimadores  
da Weishaupt.
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FABRICANTES DE QUEIMADORES:

EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS

http://brasforno.com.br
http://venanciometal.com.br
http://teccalor.com.br
http://riello.com.br


CONHEÇA AS VANTAGENS E FACILIDADES  
DE CONTAR COM A ULTRAGAZ  

EM SUA INDÚSTRIA.

A ULTRAGAZ DESENVOLVE SOLUÇÕES 
SOB MEDIDA PARA OS DIFERENTES 

SEGMENTOS INDUSTRIAIS.

http://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao-visita-industria?_ga=2.65855598.110489449.1578327501-567717977.1564321555
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