


SEGMENTOS QUE ATENDEMOS

A EMPRESA

A QUALITÉCNICA iniciou suas atividades em 29 de novembro de 1989, com o propósito de prestar
serviços de manutenção em transportadores de correias focado em emendas em correias
transportadoras.

Atuando no mercado nacional, a organização cresceu, diversificou-se e passou a atuar na área de
engenharia e consultoria industrial, serviços de pré-montagem, montagem e manutenção industrial.

MINERAÇÃO CIMENTEIRO SIDERÚRGICO ALIMENTÍCIO



MISSÃO

Fornecer soluções, produtos e serviços conforme a necessidade de cada cliente, garantindo a  segurança das 
pessoas, a excelência no atendimento e o desenvolvimento sustentável.

VISÃO

Ser referência em todos os processos e serviços em que atua.

VALORES

✓ Segurança das pessoas em primeiro lugar.

✓ Respeito ambiental e social com inclusão, singularidade, equidade e liberdade.

✓ Transparência, honestidade e ética em suas relações.

✓ Foco em resultados sustentáveis.

✓ Simplicidade em tudo o que faz.

✓ Ter a preferência do cliente.

✓ Aprendizado constante.

✓ Pessoas satisfeitas.



GRUPO EMPRESARIAL

A QUALITÉCNICA desde 1989, reconhecida em âmbito nacional pela prestação de serviços de manutenção em
transportadores de correias, no decorrer destes anos de atuação no mercado, cresceu, modernizou-se e
diversificou-se, iniciando o ano de 2022 com uma nova estrutura, a criação de duas novas empresas, que
prestarão serviços por ramo de atividade, sendo QUALITÉCNICA VULCANIZAÇÃO e, QUALITÉCNICA MECÂNICA.
Os colaboradores da QUALITÉCNICA COMÉRCIO foram migrados para as duas novas empresas de acordo com
suas respectivas funções, gerando assim, um GRUPO EMPRESARIAL, que se apresenta da seguinte forma:

A QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 26.285.510/0001-46, cadastrada em nossos clientes,
parceiros e fornecedores, continuará realizando as transações comerciais e financeiras, inclusive emitindo as
respectivas NF aos seus clientes.

QUALITÉCNICA VULCANIZAÇÃO, toda a equipe de vulcanização foi migrada para esta empresa e prestarão os
serviços aos nossos clientes através de subcontratação da empresa QUALITÉCNICA COMÉRCIO.

QUALITÉCNICA MECÂNICA, toda a equipe de mecânica industrial (montagem industrial, manutenção mecânica
industrial, instalação e manutenção de tubulações, fabricação de estruturas, etc) foi migrada para esta empresa e
prestarão os serviços aos nossos clientes através de subcontratação da empresa QUALITÉCNICA COMÉRCIO.





CERTIFICAÇÕES DO SISTEMA DE GESTÃO

ESCOPO CERTIFICAÇÃO ISO

“Vulcanização em correias transportadoras, revestimentos vulcanizados em geral, montagem industrial e

manutenção mecânica industrial”.



CERTIFICAÇÕES DO SISTEMA DE GESTÃO

A ISO 9001 é definida como um padrão internacional

que tem por objetivo especificar os requisitos para

um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). Assim,

esse padrão é utilizado a fim de demonstrar a

capacidade de fornecer produtos e serviços de

maneira consistente que atendam aos requisitos

regulatórios e do cliente



CERTIFICAÇÕES DO SISTEMA DE GESTÃO

A Norma ISO 45001:2018 – Sistema de Gestão de

Segurança e Saúde Ocupacional – Requisitos com

Orientação para Uso, foi publicada em março de

2018. O documento fornece um conjunto robusto e

efetivo de processos para melhorar a segurança do

trabalho em todos os processos da empresa.



A QUALITÉCNICA, reconhecendo a importância da qualidade na prestação dos seus serviços e buscando garantir a seus
colaboradores saúde e segurança do trabalho, tem como compromisso:

Integrar as questões da qualidade, saúde e segurança do trabalho às atividades, práticas e rotinas, como forma de agregar
valor ao negócio da empresa, por meio do sistema de gestão integrado.

Satisfazer às necessidades dos clientes, desenvolvendo as atividades com segurança e alto padrão de qualidade.

Prover locais de trabalho saudáveis e seguros, a fim de assegurar a integridade física dos colaboradores e visitantes.

Identificar, monitorar, avaliar e gerenciar os riscos que causam impacto ao negócio e à segurança das pessoas, implementando
estratégias e ações que promovam a melhoria contínua do seu desempenho.

Atender à legislação vigente, às diretrizes da organização e a outros requisitos aplicáveis.

Prover recursos, desenvolver e promover a conscientização e capacitação de seus colaboradores, buscando as melhores
práticas e envolvendo-os.

Manter comunicação aberta e transparente com as partes interessadas, promovendo o seu envolvimento, informando-as
sobre a conformidade legal, desempenho e progresso.

POLÍTICA INTEGRADA DE QUALIDADE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

Vitor Ribas
Diretor Técnico



ORGANOGRAMA
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ABRANGÊNCIA NACIONAL

Estamos estruturados com equipamentos e uma equipe operacional de 176 colaboradores para realizarmos
serviços a nível nacional, com bases estratégicas em Minas Gerais e Rio Grande do Sul.



NOSSOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

✔ Locação de caminhões Munck.
✔ Locação de geradores de energia.
✔ Locação de plataformas elevatórias.
✔ Locação de bobinadores de correias transportadoras.
✔ Locação de prensas para o processo de vulcanização de correias

ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO

✔ Projetos e desenhos industriais.
✔ Apoio em planejamento de grandes paradas.
✔ Medição de espessura por meio de ultrassom.
✔ Inspeção técnica em equipamentos industriais.
✔ Adequação de equipamentos de acordo com NR 12 e NR 22.
✔ Consultoria para aumento de desempenho de equipamento, processo e produtividade.



VULCANIZAÇÃO EM GERAL

✔ Recuperação de revestimento de borracha em carcaças de bombas de poupa de minério.
✔ Revestimentos de rolos e peças metálicas empregando borracha natural e/ou pastilha cerâmica.
✔ Emenda em correias transportadoras com alma de lona, malha de aço e cabo de aço, executadas

pelo processo de vulcanização a quente ou a frio.
✔ Reparo em correias transportadoras com alma de lona, malha de aço e cabo de aço, executadas  pelo 

processo de vulcanização a quente ou a frio e mecânico.

MECÂNICA INDUSTRIAL

✔ Fabricação de estruturas em geral.
✔ Montagem e manutenção mecânica industrial.
✔ Montagem e manutenção em tubulações em geral.
✔ Troca e alinhamento de estrutura de transportadores de correias.
✔ Manutenção e instalação de guias laterais, roletes, cavaletes e raspadores.
✔ Revitalização de estruturas e equipamentos industriais (transportadores de correia, chutes de  

transferência, peneiramento e bombeamento.



Conte com a Qualitécnica para formação dos profissionais na sua empresa, realizamos treinamentos de 
emendas de correias transportadoras e inspeção de transportadores.

TREINAMENTOS

EMENDAS INSPEÇÃO EM TRANSPORTADORES





GUIAS LATERAIS QT- FLEER-EX

A Qualitécnica possui guias laterais com sistema de blocos independentes de vedações, que permite a
perfeita contenção do material fugitivo, tornando o transporte de materiais seguro, limpo e eficiente,
disponíveis para sistemas leves, médios e pesados.



GUIAS LATERAIS QT- FLEER-EX



LENÇOL BORRACHA (LISA OU FRISADA) E PASTILHAS 
CERÂMICAS



BOBINADORES DE CORREIAS TRANSPORTADORAS



KITS DE EMENDAS

FERRAMENTAL DE VULCANIZAÇÃO





ENGENHARIA

Serviços de engenharia para elaboração de desenhos e documentos para adequação de chutes e silos dos
sistemas de transporte e transferência de material na Votorantim em Laranjeiras - SE, conforme abaixo:

• Levantamento de campo;
• Elaboração desenhos de chutes;
• Elaboração desenhos de silos;
• Avaliação Dinâmica (DEM) onde aplicável;
• Elaboração Relatório Técnico de Execução;
• Elaboração CAPEX do projeto.



Realizado em
coberturas de
correias com alma
de aço e têxtil.

Ganhos Longo Prazo: CAPEX

• Reengenharia de chutes e
estruturas;

• Compras programadas de  
correias;

Ganhos de curto prazo- OPEX

• Aumento da disponibilidade da  
planta;

• Vida útil das correias;

• Previsibilidade de compras;

• Troca programadas de 
correias;

• Redução de estoques;

• Redução de paradas 
não  programadas;

• Prevenção de falhas
catastróficas;

• Criação de bancos de dados de  
manutenção;

ULTRASSOM

O Ensaio de ultrassom é
uma técnica de
manutenção Preditiva do
tipo Ensaio Não Destrutivo
(END), que tem por
objetivo garantir a
espessura mínima da
cobertura, protegendo a
carcaça da correia,
ganhando confiabilidade,
previsibilidade e
otimizando os custos.





EMENDA EM CORREIAS TRANSPORTADORAS

EMENDA EM CORREIAS CABO DE AÇO



EMENDA EM CORREIAS ELEVADORAS (EMENDA RESINADA )



EMENDA EM CORREIAS EM CORREIAS TUBULARES



REVESTIMENTO DE PEÇAS METÁLICAS E TAMBORES





INSTALAÇÃO DE PROTEÇÕES



MONTAGEM E SOLDAGEM DE TUBULAÇÕES - PEAD, ALVENIUS E AÇO.



REVITALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 



FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS



MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO PRÉDIO DE FILTRAGEM DE REJEITO E EQUIPAMENTOS 





PRENSAS DE VULCANIZAÇÃO



BOBINADOR DE CORREIA



GUINDASTES, CAMINHÕES DE TRANSPORTE E MUNCK



PRINCIPAIS CLIENTES



NOSSOS CONTATOS


