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H.Bremer
Institucional
A origem da H. BREMER & FILHOS LTDA. remonta a década de 40, quando em 1943 HERMANN e LILLY BREMER decidiram morar
em Rio do Sul, cidade que se encontrava em plena prosperidade pela extração da madeira. Hermann trabalhou como mecânico para a família
Jensen e, posteriormente, como torneiro mecânico na Metalúrgica Riosulense.
Trabalhando, ele e Sra. Lilly, com frequência até altas horas da noite e nos finais de semana fazendo uso das máquinas do patrão
fabricaram uma serraria do tipo quadro tissot que foi vendida para Irineu Bornhausen e outra para a família Soares. Isto gerou, uma economia
que lhes permitiu montar uma pequena oficina, associando-se a Erich Bremer, Hermann Bremer Senior, Arnoldo Budag, Helmuth Mette e Carlos
Budag. Desta forma foi constituída a empresa BREMER IRMÃOS LTDA, localizada no distrito do Taboão, em Rio do Sul, SC, a 05 de junho de
1946. Para tanto, foram adquiridos 32.916 m² de àrea de terra com 4 casas, do casal Hilda e Willy Bleich. Uma das casas serviu para a instalação
da oficina.
Hermann dedicava se obstinadamente ao trabalho na oficina enquanto que Lilly, além de trabalhar na oficina, realizava as tarefas
domésticas avolumadas pela presença continua de hóspedes, aprendizes da oficina, que recebiam além da hospedagem, alimentaçào e roupa
lavada durante os três anos em que permaneciam nesta categoria profissional. Muitos deles, mais tarde, integrariam o quadro de funcionários
da empresa. Quando doentes, Sra. Lilly lhes oferecia também seus cuidados de enfermagem.
Hermann sempre manteve um relacionamento amistoso nas suas relaçóes econômico sociais. Nenhum cliente deixava de receber
os serviços da empresa mesmo que não tivesse como pagá los. Primeiro a oficina realizava os trabalhos e depois era estudada uma forma de
pagamento, quando o cliente pudesse. Ao precisar honrar um compromisso, Hermann recorria à sua agenda onde estavam anotados todos os
seus devedores que erram procurados para a prestação de contas.
Em 19 de outubro de 1967, surge, sucessora de outras denominações sociais a H. BREMER & FILHOS LTDA, conjugando os
esforços de Hermann Bremer, Haroldo Bremer, Humberto Bremer e Horst Bremer. O último, responsável pela direção da organização, mostrouse logo um notável administrador, estabelecendo uma nova mentalidade na empresa, com uma administração racional e tecnologia avançada
dentro dos modernos, princípios administrativos.
Em 1979, Horst Bremer e seu pai foram à Alemanha e devido a contatos mantidos naquele pais, abriu-se nova perspectiva para a
indústria, que resolveu investir em tecnologia alemã. Sempre trabalhando, mesmo com o auxílio de sua bengala, nos últimos anos de
existência, Hermann partiu, desta vida em 28 de novembro de 1984 com a certeza de que sua esposa iria continuar oferecendo o apoio moral
que, juntos, durante toda a sua vida, dedicaram à família. Lilly, mulher forte e corajosa, aceitou a responsabilidade e acompanhou, com carinho e
amor a vida, os passos de seus filhos, netos e bisnetos e da sua empresa que se desenvolvia aceleradamente. Faleceu no dia 07 de novembro
de 1995, às vésperas do cinquentenário da empresa que ajudou a construir.
Hoje, com mais de 60 anos, os produtos BREMER, marcam presença no desenvolvimento de empresas nacionais e estrangeiras,
com equipamentos de alto padrão tecnológico de concepção própria e licenciados por renomados fabricantes europeus.
As caldeiras aquatubulares H.Bremer atendem diversos
ramos industriais destacando-se os seguintes:
 Indústria madeireira;
 Indústria alimentícia;
 Indústria de óleos vegetais;
 Indústria de amidos;
 Indústria de papel;
 Indústria de bebidas;
 Indústria de compensados ;  Indústria química;
 Usinas Termoelétricas.
 Indústria frigorífica;

Caldeiras Aquatubulares instaladas desde o ano 2000
Cliente

?

Bunge Alimentos S.A.
Bunge Alimentos S.A.
Duratex S.A.
BRF - Brasil Foods S.A.
Sadia S.A.
Sadia S.A.
Sadia S.A.
Bunge Alimentos S.A
Madeireira Rickli LTDA
Nestlé Brasil LTDA
Jari Celulose, Papel e Emb. S.A
Aserradero Arauco S.A.
Trombini Embalagens S.A.
Trombini Embalagens S.A.
Eucatex S.A.
Bunge Alimentos S.A.
Sadia S.A.
Amaggi Exportação e Importação
Duratex S.A.
CIA Iguaçu de Café Solúvel
IPEL Indaial Papel e Emb. LTDA
Mili S.A.
Klabin S.A
BRF - Brasil Foods S.A.

Localização

Ano

Modelo

Rio Grande - RS

2000

Lignodyn-50 Grelha Rotativa 50.000

Capacidade

15

Pressão

Rondonópolis - MT

2001

Lignodyn-40 Grelha Inclinada 40.000

15

Botucatu - SP

2001

HBFTG-43 Grelha Rotativa

40.000

25

Marau - RS

2002

Lignodyn-32 Grelha Inclinada 32.000

45

Dois Vizinhos - PR

2002

Lignodyn-32 Grelha Rotativa 32.000

45

Chapecó - SC

2002

Lignodyn-40 Grelha inclinada 40.000

45

Concórdia - SC

2002

Lignodyn-50 Grelha Inclinada 50.000

45

Uruçuí - PI

2002

Lignodyn-40 Grelha Inclinada 40.000

15

Carambeí - PR

2002

Lignodyn-25 Grelha Rotativa 25.000

45

Araras - SP

2002

Lignodyn-50 Grelha Rotativa 50.000

21

Nova Campina - SP

2002

Lignodyn-25 Grelha Rotativa 25.000

45

Concepción - CH

2003

Lignodyn-32 Grelha Especial 32.000

10

Fraiburgo - SC

2003

Lignodyn-16 Grelha Rotativa 18.000

21

Canela

2004

Lignodyn-16 Grelha Rotativa 18.000

21

- RS

Salto - SP

2004

Lignodyn-50 Grelha Rotativa 50.000

25

Rondonópolis - MT

2004

Lignodyn-40 Grelha Inclinada 40.000

15

Uberlândia - MG

2005

Lignodyn-50 Grelha Inclinada 60.000

45

Lucas do Rio Verde - MT

2006

Lignodyn-50 Grelha Rotativa 50.000

15

Uberaba - MG

2007

HBFTGV-43 Grelha Rotativa 25.000

25

Cornélio Procópio - PR

2007

Lignodyn-50 Grelha Rotativa 50.000

45

Indaial - SC

2007

Lignodyn-25 Grelha Rotativa 25.000

68

Três Barras - SC

2009

Lignodyn C-40 Grelha Rot.

45

40.000

Otacílio Costa - SC

2010

Lignodyn C-60 Grelha Rot.

60.000

45

Rio Verde - GO

2011

Lignodyn C-32 Grelha Rot.

32.000

15
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Instalações / Clientes

Caldeira Lignodyn
Características Técnicas
 Tipo: Aquatubular monodrum (1 balão) com
grelha rotativa ou fixa (Ambas refrigeradas
por água da própria caldeira);
 Tipo de vapor: Saturado ou Superaquecido;
 Capacidade: 10 Ton/h vapor à 120 ton/h
vapor;
 Pressão de trabalho: 15kgf/cm² a
88kgf/cm²;
 Projetos customizados, adequados as
necessidades de cada cliente.

Condições Operacionais
Mili S.A - Três Barras SC
 Teor de CO2: 14%;
 Teor de CO: abaixo de 100 ppm;
 Temperatura de saída dos
gases após pré-aquecedor de ar
e economizador: >150ºC;
 Temperatura do ar aquecido:
100 a 300ºC;

Klabin S.A. - Otacílio Costa SC

 Temperatura da água de
alimentação: 100 a 250ºC.

Amaggi - Lucas do Rio Verde MT

CIA Iguaçu de Café Solúvel - Cornélio Procópio PR

Duratex S.A. - Botucatu SP

Principais Combustíveis

Duratex S.A. - Uberaba MG

6













Aserradero Arauco S.A.
Concepción - Chile
Nestlé Brasil LTDA - Araras SP

Cavaco;
Serragem / Maravalha;
Lenha em toras;
Casca de café;
Casca de arroz;
Casca de coco;
Casca de amendoim;
Casca de pinus;
Bagaço de cana;
Carvão vegetal;
Óleo BPF.
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Caldeira Lignodyn
As caldeiras Aquatubulares Lignodyn, são equipadas com o sistema de grelha refrigerada, dotadas de sistema de
controle de combustão com injeção eletrônica de combustível, o que garante a máxima eficiência em qualquer carga /
condição de operação.

Grelha Fixa Inclinada

Grelha Rotativa
O tapete da grelha é construído em tubos de aço
carbono refrigerados a água. A movimentação /
distribuição do combustível sobre o tapete é feita
com correntes e sapatas de aço carbono
acopladas à corrente. O tapete está integrado ao
circuito de circulação de água da caldeira,
sendo conectada com a caldeira através de
coletores que recebem a água de circulação.
O tapete da grelha possui uma pequena
inclinação no sentido da movimentação do
material como forma de garantir um perfeito
transporte e distribuição de diversos
combustíveis triturados, bem como a
garantia da convecção natural da água de
refrigeração. O tapete da grelha é dividido no
lado inferior em 03 a 12 áreas, dependendo
da capacidade da caldeira. Essas áreas são
utilizadas para uma distribuição do ar de
combustão (ar primário) permitindo um perfeito
controle da distribuição de ar em relação à
distribuição do combustível sobre a grelha.
O sistema grelha rotativa é o mais indicado
para a queima de combustíveis triturados, além de ter
flexibilidade para queima de materiais com diferentes teores
de cinzas / impurezas.

Assim como na grelha rotativa o tapete da grelha
inclinada também é construído em tubos de aço
carbono refrigerados a água. A movimentação /
distribuição do combustível sobre o tapete é feita
por gravidade. O tapete está integrado ao circuito
de circulação de água da caldeira, sendo
conectada com a caldeira através de coletores
que recebem a água de circulação. O tapete
da grelha é dividido no lado inferior em 03 a
12 áreas, dependendo da capacidade da
caldeira. Essas áreas são utilizadas para
uma distribuição do ar de combustão (ar
primário) permitindo um perfeito controle da
distribuição de ar em relação à distribuição
do combustível sobre a grelha. A grelha
inclinada pode ser associada a uma pequena
grelha rotativa no final para a extração de cinzas
e incombustos da fornalha automaticamente.
O sistema de grelha inclinada é o mais
indicado para a queima de lenha em toras.

Detalhes Construtivos
 Tecnologia Monodrum que permite partidas e paradas mais
rápidas, pois não há tubos mandrilhados ao tubulão de
vapor, o qual fica fora do circuito de gases, não
havendo portanto diferenciais de temperatura entre
os tubos e o costado do tambor;
 Gerador de vapor fabricado em paredes
membranadas, no processo de solda contínua
em arco submerso, inclusive laterais da grelha
/ sistema de combustão;
 Fornalha com alto tempo de residência dos
gases (>3s);
 Fornalha com baixa velocidade dos gases
(<6m/s);
 Flexível para agregar combustíveis líquidos ou
gasosos como parte da carga ou carga plena;
 Grande área de irradiação = rápidas respostas
em operação;
 Baixo custo operacional;
 Execução de base civil simples, com a mínima
intervenção na instalação mecânica;
Paredes Membranadas
 Grelha integrada ao sistema de circulação de água
garantindo a refrigeração da mesma;
 Grelhas autolimpantes;
 Sistema de distribuição de biomassa triturada em toda a
largura da grelha, garantindo excelente queima;
 Isolamento preparado para operação ao tempo (sem
necessidade de casa de caldeira);
 Projeto e construção conforme Norma ASME I;
 Chaminé autoportante.
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Alimentação com Esteiras
para lenha em toras

Alimentadores tipo Embolo
para combustível triturado

Extração automática
de cinzas da grelha

Queimadores
para óleo ou gás
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Caldeira Lignodyn
Características Técnicas
 Tipo: Aquatubular monodrum (1 balão) com
grelha rotativa ou fixa (Ambas refrigeradas
por água da própria caldeira);
 Tipo de vapor: Saturado ou Superaquecido;
 Capacidade: 10 Ton/h vapor à 120 ton/h
vapor;
 Pressão de trabalho: 15kgf/cm² a
88kgf/cm²;
 Projetos customizados, adequados as
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Mili S.A - Três Barras SC
 Teor de CO2: 14%;
 Teor de CO: abaixo de 100 ppm;
 Temperatura de saída dos
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 Temperatura do ar aquecido:
100 a 300ºC;
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H.Bremer
Institucional
A origem da H. BREMER & FILHOS LTDA. remonta a década de 40, quando em 1943 HERMANN e LILLY BREMER decidiram morar
em Rio do Sul, cidade que se encontrava em plena prosperidade pela extração da madeira. Hermann trabalhou como mecânico para a família
Jensen e, posteriormente, como torneiro mecânico na Metalúrgica Riosulense.
Trabalhando, ele e Sra. Lilly, com frequência até altas horas da noite e nos finais de semana fazendo uso das máquinas do patrão
fabricaram uma serraria do tipo quadro tissot que foi vendida para Irineu Bornhausen e outra para a família Soares. Isto gerou, uma economia
que lhes permitiu montar uma pequena oficina, associando-se a Erich Bremer, Hermann Bremer Senior, Arnoldo Budag, Helmuth Mette e Carlos
Budag. Desta forma foi constituída a empresa BREMER IRMÃOS LTDA, localizada no distrito do Taboão, em Rio do Sul, SC, a 05 de junho de
1946. Para tanto, foram adquiridos 32.916 m² de àrea de terra com 4 casas, do casal Hilda e Willy Bleich. Uma das casas serviu para a instalação
da oficina.
Hermann dedicava se obstinadamente ao trabalho na oficina enquanto que Lilly, além de trabalhar na oficina, realizava as tarefas
domésticas avolumadas pela presença continua de hóspedes, aprendizes da oficina, que recebiam além da hospedagem, alimentaçào e roupa
lavada durante os três anos em que permaneciam nesta categoria profissional. Muitos deles, mais tarde, integrariam o quadro de funcionários
da empresa. Quando doentes, Sra. Lilly lhes oferecia também seus cuidados de enfermagem.
Hermann sempre manteve um relacionamento amistoso nas suas relaçóes econômico sociais. Nenhum cliente deixava de receber
os serviços da empresa mesmo que não tivesse como pagá los. Primeiro a oficina realizava os trabalhos e depois era estudada uma forma de
pagamento, quando o cliente pudesse. Ao precisar honrar um compromisso, Hermann recorria à sua agenda onde estavam anotados todos os
seus devedores que erram procurados para a prestação de contas.
Em 19 de outubro de 1967, surge, sucessora de outras denominações sociais a H. BREMER & FILHOS LTDA, conjugando os
esforços de Hermann Bremer, Haroldo Bremer, Humberto Bremer e Horst Bremer. O último, responsável pela direção da organização, mostrouse logo um notável administrador, estabelecendo uma nova mentalidade na empresa, com uma administração racional e tecnologia avançada
dentro dos modernos, princípios administrativos.
Em 1979, Horst Bremer e seu pai foram à Alemanha e devido a contatos mantidos naquele pais, abriu-se nova perspectiva para a
indústria, que resolveu investir em tecnologia alemã. Sempre trabalhando, mesmo com o auxílio de sua bengala, nos últimos anos de
existência, Hermann partiu, desta vida em 28 de novembro de 1984 com a certeza de que sua esposa iria continuar oferecendo o apoio moral
que, juntos, durante toda a sua vida, dedicaram à família. Lilly, mulher forte e corajosa, aceitou a responsabilidade e acompanhou, com carinho e
amor a vida, os passos de seus filhos, netos e bisnetos e da sua empresa que se desenvolvia aceleradamente. Faleceu no dia 07 de novembro
de 1995, às vésperas do cinquentenário da empresa que ajudou a construir.
Hoje, com mais de 60 anos, os produtos BREMER, marcam presença no desenvolvimento de empresas nacionais e estrangeiras,
com equipamentos de alto padrão tecnológico de concepção própria e licenciados por renomados fabricantes europeus.
As caldeiras aquatubulares H.Bremer atendem diversos
ramos industriais destacando-se os seguintes:
 Indústria madeireira;
 Indústria alimentícia;
 Indústria de óleos vegetais;
 Indústria de amidos;
 Indústria de papel;
 Indústria de bebidas;
 Indústria de compensados ;  Indústria química;
 Usinas Termoelétricas.
 Indústria frigorífica;

Caldeiras Aquatubulares instaladas desde o ano 2000
Cliente

?

Bunge Alimentos S.A.
Bunge Alimentos S.A.
Duratex S.A.
BRF - Brasil Foods S.A.
Sadia S.A.
Sadia S.A.
Sadia S.A.
Bunge Alimentos S.A
Madeireira Rickli LTDA
Nestlé Brasil LTDA
Jari Celulose, Papel e Emb. S.A
Aserradero Arauco S.A.
Trombini Embalagens S.A.
Trombini Embalagens S.A.
Eucatex S.A.
Bunge Alimentos S.A.
Sadia S.A.
Amaggi Exportação e Importação
Duratex S.A.
CIA Iguaçu de Café Solúvel
IPEL Indaial Papel e Emb. LTDA
Mili S.A.
Klabin S.A
BRF - Brasil Foods S.A.

Localização

Ano

Modelo

Rio Grande - RS

2000

Lignodyn-50 Grelha Rotativa 50.000

Capacidade

15

Pressão

Rondonópolis - MT

2001

Lignodyn-40 Grelha Inclinada 40.000

15

Botucatu - SP

2001

HBFTG-43 Grelha Rotativa

40.000

25

Marau - RS

2002

Lignodyn-32 Grelha Inclinada 32.000

45

Dois Vizinhos - PR

2002

Lignodyn-32 Grelha Rotativa 32.000

45

Chapecó - SC

2002

Lignodyn-40 Grelha inclinada 40.000

45

Concórdia - SC

2002

Lignodyn-50 Grelha Inclinada 50.000

45

Uruçuí - PI

2002

Lignodyn-40 Grelha Inclinada 40.000

15

Carambeí - PR

2002

Lignodyn-25 Grelha Rotativa 25.000

45

Araras - SP

2002

Lignodyn-50 Grelha Rotativa 50.000

21

Nova Campina - SP

2002

Lignodyn-25 Grelha Rotativa 25.000

45

Concepción - CH

2003

Lignodyn-32 Grelha Especial 32.000

10

Fraiburgo - SC

2003

Lignodyn-16 Grelha Rotativa 18.000

21

Canela

2004

Lignodyn-16 Grelha Rotativa 18.000

21

- RS

Salto - SP

2004

Lignodyn-50 Grelha Rotativa 50.000

25

Rondonópolis - MT

2004

Lignodyn-40 Grelha Inclinada 40.000

15

Uberlândia - MG

2005

Lignodyn-50 Grelha Inclinada 60.000

45

Lucas do Rio Verde - MT

2006

Lignodyn-50 Grelha Rotativa 50.000

15

Uberaba - MG

2007

HBFTGV-43 Grelha Rotativa 25.000

25

Cornélio Procópio - PR

2007

Lignodyn-50 Grelha Rotativa 50.000

45

Indaial - SC

2007

Lignodyn-25 Grelha Rotativa 25.000

68

Três Barras - SC

2009

Lignodyn C-40 Grelha Rot.

45

40.000

Otacílio Costa - SC

2010

Lignodyn C-60 Grelha Rot.

60.000

45

Rio Verde - GO

2011

Lignodyn C-32 Grelha Rot.

32.000

15
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