


A DSJ Energia foi criada a partir da fusão da DSJ Engenharia 
e DSJ Equipamentos, que agora se complementam e 
mostram todo o sucesso e confiança que conquistaram ao 
longo do tempo, sendo capaz de oferecer as melhores 
soluções no fornecimento de caldeiras a biomassa, 
manutenção de caldeiras e serviços de engenharia.

Formada por um corpo profissional competente e altamente 
especializado, nossos engenheiros e técnicos possuem 
anos de experiência no desenvolvimento, detalhamento, 
inspeções e industrialização de caldeiras, vasos de pressão 
e tubulações. Estão preparados para trabalhar dentro de 
normas específicas que cada setor exige utilizando 
equipamentos, softwares e maquinários adequados, 
proporcionando maior segurança e qualidade aos produtos.



ÁREA DE ATUAÇÃO

Caldeiras a biomassa, cogeração de energia, termoelétricas, tubulações e vasos de pressão.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Usinas de açúcar e álcool, frigoríficos, indústrias alimentícias, farmacêuticas, papel e celulose 
e indústrias em geral.



MISSÃO

Desenvolver e aplicar conhecimentos técnicos 
específicos para garantir a qualidade dos serviços 
oferecidos por nossa empresa.

VISÃO

Estar entre as principais empresas do segmento e ser 
reconhecida como a melhor opção por clientes, colaboradores 
e comunidade em geral, pela qualidade e idoneidade dos 
serviços ofertados.

VALORES

Comprometimento
Com nossos clientes e com o aumento do conhecimento 
técnico dos nossos colaboradores.

Valorização Humana
Os colaboradores são nossa base sólida, aquele que nos 
representa, que nos diferencia dos demais.

Idoneidade
Em todas as nossas ações. Principio, meio e fim.

Qualidade
Buscar a superação, sempre.

Equilíbrio
Ser responsáveis com os gastos.



SERVIÇOS

ASSESSORIA TÉCNICA

Com anos de experiência, a DSJ Energia acumulou conhecimento nas áreas de geração 
de vapor e termoeletricidade. Sua alta qualidade técnica busca a melhoria continua de 
processos visando que seus clientes tenham o máximo aproveitamento de seus 
equipamentos e sistemas. 

Diante disso, a Assessoria Técnica da DSJ agrega os seguintes serviços:

• Avaliação técnica e operacional de caldeiras, termoelétricas e sistemas de cogeração;

• Avaliação técnica de projetos de caldeira;

• Avaliação técnica de propostas de caldeira;

• Auxilio técnico em startup e operação de caldeiras;

• Teste de performance de caldeiras;

•Reforma e repotenciamento de caldeiras.

INSPEÇÕES

As inspeções desenvolvidas pela DSJ Energia destacam-se por serem executadas 
com grande aporte técnico. Sua equipe é formada por engenheiros e técnicos 
experientes e especializados em solda, materiais e em processos de fabricação e 
montagem de equipamentos.

• Inspeção e adequação NR-13 em caldeiras, tubulações, vasos de pressão e tanques;

• Inspeção de fabricação e montagem de equipamentos mecânicos, com ênfase em 

soldagem, materiais, rastreabilidade;

• Inspeções de manutenção e reparo de caldeiras, vasos de pressão, e tubulações;

• Diligenciamento técnico e gerenciamento de obras;

• END (Ensaios não Destrutivos) como: Liquido Penetrante, Ultrassom,

Partícula Magnética, videoscopia Industrial, Metalografia, etc;

• Qualificação de Soldadores e Processos de Soldagem.

ENGENHARIA

Com expertise e know-how, a DSJ Energia trabalha no desenvolvimento e estudos de 
caldeiras e termoelétricas, visando altas performances. Nessa área de Engenharia, 
oferecemos aos nossos clientes os seguintes serviços:

• Engenharia Básica de Termoelétricas;

• Projetos de Caldeiras Aquatubulares de alta performance;

• Projetos de equipamentos auxiliares para caldeiras como: lavador de gases, 

pré-aquecedor de ar, economizador, chaminé, etc.





CALDEIRA DSJ V1T

BIOMASSA APLICÁVEL 

Composta por um tubulão, com evaporador 
soldado, utiliza menor volume de água interna, 
respondendo mais rápido as variações de 
processo industrial.

Possui fornalha vertical, totalmente aletada, 
trabalha com circulação natural de água e 
sistema de ar balanceado, operando com ar 
forçado e induzido, pré-aquecedor de ar e 
economizador.

Queima combustíveis com até 55% de umidade, 
como bagaço e palha de cana, capim elefante, 
resíduos de madeira, cavaco de madeira, borra 
de café e biomassa em geral.

Até 67 kgf/cm² Até 55%

Até 520°C

Pressão Umidade

Capacidade Temperatura
de vapor

5.000 a 
300.000 kg/h

Bagaço de
Cana

Borra de 
Café

Cavaco de
Madeira

Capim
Elefante

Biomassa
em Geral



CALDEIRA DSJ V2T

BIOMASSA APLICÁVEL 

Composta por dois tubulões, sendo um de água 
e um de vapor, com feixe tubular mandrilados.

PossuI fornalha vertical aletada, com circulação
natural de água e sistema de ar balanceado, 
operando com ar forçado e induzido, 
pré-aquecedor de ar e economizador.

Queima combustíveis com até 55% de umidade, 
como bagaço e palha de cana, capim elefante, 
resíduos de madeira, cavaco de madeira, borra 
de café e biomassa em geral.

5.000 a 
300.000 kg/h

Até 67 kgf/cm² Até 55%

Até 520°C

Pressão Umidade

Capacidade Temperatura
de vapor

Bagaço de
Cana

Borra de 
Café

Cavaco de
Madeira

Capim
Elefante

Biomassa
em Geral



As inspeções desenvolvidas pela DSJ Energia destacam-se por serem executadas 
com grande aporte técnico. Sua equipe é formada por engenheiros e técnicos 
experientes e especializados em solda, materiais e em processos de fabricação e 
montagem de equipamentos.

• Inspeção e adequação NR-13 em caldeiras, tubulações, vasos de pressão e tanques;

• Inspeção de fabricação e montagem de equipamentos mecânicos, com ênfase em 

soldagem, materiais, rastreabilidade;

• Inspeções de manutenção e reparo de caldeiras, vasos de pressão, e tubulações;

• Diligenciamento técnico e gerenciamento de obras;

• END (Ensaios não Destrutivos) como: Liquido Penetrante, Ultrassom,

Partícula Magnética, videoscopia Industrial, Metalografia, etc;

• Qualificação de Soldadores e Processos de Soldagem.

CALDEIRA DSJ M2P

A Caldeira DSJ M2P é composta por um corpo 
fogotubular e uma fornalha aquatubular 
totalmente aletada, esta caldeira foi 
desenvolvida e estudada pela área de 
desenvolvimento de produtos da DSJ, para 
atender a demanda de mercado de caldeiras de 
pequena e média produção, pressão e 
temperatura de vapor.

Com uma configuração mais simples e robusta, 
a Caldeira DSJ M2P é enviada ao campo 
pré-montada, diminuindo custos e tempo de 
montagem.

Em seu sistema de ar e gases, possui instalado 
trocadores de calor do tipo pré-aquecedor de ar 
e economizador, aumentando sua eficiência 
térmica, assim gerando economia de 
combustível.

Sua alta temperatura de ar de combustão 
permite a queima de combustível com até 55% 
de umidade, como bagaço e palha de cana, 
capim elefante, resíduos de madeira, cavaco de 
madeira, borra de café e biomassa em geral.

5.000 a 
30.000 kg/h

Até 25 kgf/cm²

Até 55%

Até 300°C

Pressão

Umidade

Capacidade

Temperatura
de vapor

Bagaço
de Cana

Borra 
de Café

Cavaco
de Madeira

Capim
Elefante

BIOMASSA
APLICÁVEL 

Biomassa
em Geral



• Serpertinas de economizador, superaquecedor;

• Feixe tubular;

• Afunilamento de pontas para feixe tubular;

• Evaporador;

• Paredes de água aletada

• Downcomers

• Desaeradores térmicos;

• Dosadores e alimentadores de combustível;

• Espargidores pneumáticos de combustíveis;

• Grelhas: Rotativa, Basculante, Fixa, Flat Pin Hole, móvel 

de avanço;

• Pre-aquecedor de ar;

• Resfriadores de amostra;

• Silenciadores de ruídos;

• Vasos de Pressão, etc;

• Spray-ball, Juntas de Dilatação;

• Equipamentos sob encomenda.

FABRICAÇÃO DE
COMPONENTES

Biomassa
em Geral



Reconhecemos a importância de possuir um maquinário 

adequado para fabricar equipamentos de qualidade, não 

causando assim pontos de estresse nos produtos.

ESTRUTURA

Acreditamos que não basta desenvolver novos projetos 

com novas tecnologias. É preciso que o processo de 

fabricação seja realizado dentro de um ambiente indus-

trial limpo, organizado para que todos os procedimentos 

da qualidade possam ser cumpridos com eficiência.

A qualidade dos seus produtos e serviços também vem 

acompanhada da segurança nas diferentes etapas de 

produção, seguindo todas as normas de segurança 

exigidas pelos órgãos nacionais e internacionais.

QUALIDADE



Avenida José Osvaldo Marques, 1260

CEP: 14173-010 - Sertãozinho - SP

Telefone:  +55 (16) 3947-9830

Email: contato@dsjenergia.com.br

www.dsjenergia.com.br


