Acesso

Isolamento Térmico

Pintura Industrial

Habitat

Performance,
Tecnologia
e Segurança
Através das empresas Priner Serviços
Industriais, Priner Rental e Smartcoat,
o grupo Priner oferece soluções seguras
e eﬁcientes em Acesso, pintura industrial,
isolamento térmico e habitáculo
pressurizado - Habitat.

2017

Julho

2014

Lançamento do PrinerDeck
um sistema de acesso
suspenso em parceria com
a empresa escocesa
WEB Rigging.

2010

Com atuação em todo território nacional,
o grupo Priner presta serviços na indústria
de base como petroquímica, siderurgia,
exploração e produção de petróleo, papel
e celulose, naval, mineração e infraestrutura.

A Smartcoat origina-se da
reestruturação da empresa
Blasting e passa a servir
exclusivamente ao
Offshore Brasileiro.

2002

Primeiras obras de
isolamento térmico.
Inicia-se contratos
multiserviços.

1982

Mills Engenharia cria a Divisão
Serviços Industriais para
montagem de andaimes de acesso
em áreas offshore e industrial.

A Smartcoat Engenharia
de Revestimento se torna
parte do grupo Priner.

2012

A Mills realiza Spin-off
da Divisão SI.
Leblon Equities funda
a PRINER Serviços
Industriais S.A.

2009

Lançamento do Habitat
pressurizado no Brasil em
parceria com empresa
escocesa SafeHouse.

1992

Primeira obra de Pintura
Industrial onshore.

Acesso
Temos um portfolio completo de soluções para os ambientes mais
complexos aos mais simples, utilizando diferentes sistemas:
Andaimes de Encaixe

Acesso por corda

PrinerUp

PrinerDeck

LinkDeck
Todos os sistemas atendem
às normas NR18,
NR34 e NR35.

Acesso
Alta qualiﬁcação em projetos e planejamento

PrinerUp
Andaimes de Encaixe

Estrutura pantográﬁca de alumínio
Dispensa o uso de ferramentas
Excelente para montagens internas
Montagem extremamente rápida
Material leve e rígido
Alumínio e Aço
Componentes leves
Alta produtividade
Alta adaptação aos locais
Redução do uso de peças

Acesso por cordas
LinkDeck

Equipe certiﬁcada IRATA/ABENDI
Em conformidade com a NBR 15475
Operando com a NBR 15595
Piso especial em alumínio para grandes
comprimentos. Seu uso é compatível
com todos os tipos de andaime.
Estrutura
leve
Menor
número
de peças
envolvidas

Menor
exposição
ao risco

Solução em ambiente conﬁnado:
plataforma de acesso sem desníveis, pisos com travas
rápidas de segurança, alçapão e escada integrada.

Case

Sistema
de Encaixe
em Alumínio
Menor
tempo de
montagem

Escada
de acesso
integrada

Melhor
Ergonomia

PrinerDeck
Plataforma de trabalho de rápida instalação, com pisos rígidos
ou rede apoiados em perﬁs ou cabos de aço tensionados.
A melhor forma de ﬁxação da ancoragem é deﬁnida com base
nas características de cada estrutura.

Píer
Serviço
Inspeção e pintura com o mínimo de carga aplicada
à estrutura existente.

Vantagens

- Baixo custo logístico, com volume de equipamentos reduzido.
- Estrutura leve, de montagem fácil e rápida.
- Aumento da segurança, com diminuição de horas
de exposição ao risco.
- Área de trabalho livre de interferências, permitindo
um trabalho contínuo.
- O guarda corpo de rede garante a segurança em toda a estrutura.
- Solução totalmente compatível com todos os sistemas
de andaimes.
Economia de 42% no prazo do projeto:
Andaime

PrinerDeck
(executado)

Redução

12 dias

7 dias

42%

(estimado)

Prazo

80

%

de diminuição
no total de
homem/hora
segurança
nas áreas
de trabalho

DRIVE

Área de trabalho
de 30m x 10m

Andaime
150kg/m2

Produtividade

Tempo total
Homem-dia

120

50

40-80% de
diminuição de tempo

Sobrecarga

Peso suspenso

42t

5,1t

8x mais leve

de redução
em logística e
armazenamento

Logística

Volume
de material

125m3

32m3

Volume 75% menor

4

Eﬁciência

Pontos de contato
e sustentação

590

72

87% pontos
de contato
a menos

8
Kg

Guarda corpo tubular rígido ou com tela de proteção
e resistência de 4T, piso nivelado de alta capacidade de carga
(300kg/m²), peso próprio médio de 26kg/m² e redução
signiﬁcativa de pontos de ﬁxação na estrutura.

X

menos peso
suspenso na
estrutura

75

PrinerDeck
150kg/m2

Benefício

Resultado para o cliente
Acesso mais rápido e eﬁciente
Diminuição de mão de obra envolvida
Menor exposição ao risco
Reduz a carga na estrutura
Fornece acesso a passarelas e outras estruturas mais frágeis

%

coeﬁciente
de segurança

Facilita e diminui custos logísticos
Reduz efeito vela na estrutura
Reduz riscos de montagem
Aumenta produtividade, reduzindo o tempo gasto com retoques
Melhora qualidade em trabalhos de pintura
Maior vida útil das OEAs

Isolamento Térmico e PFP
A Priner tem soluções eﬁcientes em sistemas de isolamento térmico convencional, removível,
corta-fogo e acústico, visando a conservação energética e a redução de riscos operacionais.

Tipos de Isolamento Térmico e Acústico:

Tipos PFP:

Térmico a quente/a frio

Jaqueta

Jaqueta Removível

Tinta intumescente

Refratário

Cimentício

Acústico

Vantagens:
Conservação energética

Vantagens:
Proteção estrutural contra incêndio

Mantém a temperatura de operação.

Mitiga os riscos e melhora a condição
da planta para avaliação do seguro

Proteção pessoal

Segurança operacional

Maior segurança

Pintura Industrial
Integridade de ativos
Preparação de superfície e pintura para proteção anticorrosiva, com atuação
em plataformas marítimas, navios, estaleiros e industrias.

OFFSHORE E INDÚSTRIA

CANTEIRO

Cabines temporárias

Cabine de jato

Hidrojateamento UAP (UHP) - Maior frota
privada do Brasil

Jateamento automático

Hidrojato com abrasivo
Pintura

Unidades robóticas

Hidrojateamento
abrasivo úmido

Cabine de pintura

Qualidade, conﬁabilidade e alta tecnologia

Laboratório de controle de qualidade de tintas para proteção anticorrosiva

Medição de rugosidade da superfície

Inspetores qualiﬁcados pela ABRACO,
SEQUI, ISOs 9001, 14001 e OHSAS 18001

The Society for Protective Coatings
A Smartcoat foi a primeira empresa
certiﬁcada no Brasil
Medição de espessura do revestimento

Habitat
O habitáculo pressurizado permite a execução
de trabalhos a quente como solda, corte e
esmerilhamento em Áreas Classiﬁcadas.

Para trabalhos a quente e atividades com
potencial geração de fontes de ignição.
Norma da Petrobras PE-1PBR-00232-A.

Material à prova de fogo
Controle do ar
Controle de Temperatura – Climatização

Contenção de fagulhas

Módulo de
detecção
de gás
Entrada de ar

Saída de ar

Sensores de
gás remoto

Projeto, Gestão e QSMS
Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança, manter o foco na excelência desta
área é para Priner um valor. Temos no quadro de colaboradores, proﬁssionais
qualiﬁcados e capacitados para atender as exigências legais e as
necessidades nos diversos segmentos do mercado.

Fluxo de trabalho:
Requisitos
para acesso
e delineamento

Especiﬁcação
do equipamento

Corpo técnico altamente qualiﬁcado
e larga experiência no mercado

Relatório
detalhado
das etapas

Montagem

Inspeção

Nossa gestão Integrada busca a melhoria contínua dos
processos internos da empresa, utilizando ferramentas
para atuar de forma preventiva na busca de redução
dos desvios , acidentes, incidentes, doenças
ocupacionais e impactos ambientais.

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
Avenida Concêntrica, S/N°, Camaçari de Dentro, 42806-040 - Camaçari/BA
Brasil

Bureau Veritas Certification certifica que o Sistema de Gestão da
organização acima foi avaliado e encontrado em conformidade
com os requisitos da Norma detalhada abaixo.
Norma


ISO 9001:2015
Escopo de Certificação


LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E PINTURA
INDUSTRIAL.

Data de Início do Ciclo de Certificação: 01 de Julho de 2018
Sujeito à operação satisfatória contínua do Sistema de Gestão da Organização,
este certificado é válido até: 23 de Junho de 2021
Validade do Certificado Anterior: 24 de Junho de 2018
Data da Auditoria de Recertificação: 23 de Junho de 2018
Data de Aprovação Original: 26 de Junho de 2012
Certificado N°: BR029180

Versão: 1 Data da Revisão: 05 de Julho de 2018







Lúcia Nunes - Gerente Técnica
Escritório local:





Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 4° Andar
Vila Cruzeiro, 04726-170 - São Paulo/SP - Brasil

Esclarecimentos adicionais a respeito do escopo deste certificado e à aplicabilidade dos requisitos do Sistema de
Gerenciamento podem ser obtidos consultando a Organização.
Para verificar a validade deste certificado, telefone para +551126559001.
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ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

www.priner.com.br | contato@priner.com.br
Rio de Janeiro
Tel.: (21) 3544-3100

Macaé
Tel. (22) 2141-8500

Bahia
Tel.: (71) 3443-2700

São Paulo
Tel.: (11) 3201-7831

