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Quem somos:
Fundada em 1994, a primeira e principal empresa do grupo
iniciou suas atividades no desenvolvimento de estruturas
metálicas dedicadas a demanda de telecomunicação.
Diante dos vários ciclos econômicos e o crescimento ao
longo dos 27 anos de atuação, formou-se uma estrutura
sólida para o desenvolvimento de sua carteira de clientes
em diferentes áreas de atuação, sendo em linhas leves ou
pesadas.

O Grupo HTMS atende todos os mercados abrangendo todo o território nacional, podendo ofertar não só
estruturas metálicas como serviços de montagem e fundação.

Capacidade Instalada:
+400 toneladas de aço processado/mês
5.000m ² de área
Fluxo de fabricação em U
CNCs para cantoneiras e chapas
Corte a Laser, Dobras, Cabine de pintura

Marcos Históricos:
+ 2.500 estruturas verticais fabricadas
+ 9.000 toneladas processadas desde 2016
+ 65.000 m ³ de concreto em fundações realizadas

+ 500 postes para telecomunicações instalados
no Brasil

SUPORTES
SUBTERRÂNEOS

Os suportes em arco de aço estrutural podem ser empregados para controle de solo quando o
aparafusamento não é prático ou onde outras aplicações de suporte de solo são insuficientes. Os
arcos de aço podem fornecer uma solução de suporte permanente de custo mais baixo para
requisitos críticos de longo prazo.
As configurações do projeto de suporte de arco de aço subterrâneo são feitas sob medida para
atender aos requisitos específicos do local, levando em consideração as folgas, capacidade de
carga, montagem, manuseio e montagem.

SKID METÁLICO

Fabricação de skids e bases cumprindo todas as exigências de qualidade, produzidos em aço
A36, com projeto personalizado para atendimento da necessidade do cliente.

Cabine de pintura dedicada
Tratamento anticorrosivo
Pintura epóxi de alta durabilidade
Facilidade de içamento e transporte
Otimização de espaço
Setor destinado ao detalhamento de
projetos
Agilidade na fabricação e entrega
Estoque de peças e racks para maior
velocidade no atendimento

ESTRUTURAS CUSTOMIZADAS PARA
MINERAÇÃO

PIPE RACK

Estruturas de aço voltada para indústrias, usadas para sustentação de tubulações horizontais e
verticais através de vigas e colunas. O pipe rack HTMS possui as características necessárias
para gerar o ﬂuxo nos processos produtivos com baixo custo e agilidade de instalação.
Utilizados em petroquímicas, indústrias químicas, siderúrgicas, hidroelétricas termoelétricas, as
estruturas atendem os mais elevados critérios de qualidade
Dimensões e capacidade deﬁnidas
pelo cliente
Projeto personalizado
Baixa necessidade de manutenção
Galvanizado a fogo e/ou pintado
Resistente e Robusto
Segurança
Adaptável em qualquer espaço
Montagem rápida
Fabricadas de acordo com as normas
nacionais e internacionais vigentes
Mão de obra qualiﬁcada
Abrangência Nacional
Capacidade fabril de 400 ton/mês

PASSARELAS
Fabricadas em aço, as passarelas HTMS podem ser
projetadas treliçadas e em vigas de alma cheia, utilizadas
para diversas finalidades como transposições de rios, lagos,
avenidas e rodovias.
Acompanhando a execução desde a concepção do projeto, realizado por um setor dedicado e
profissionais com expertise, até a montagem e conferência em campo.
Além de sua finalidade de deslocamento e acessibilidade as passarelas metálicas HTMS
apresentam diversas vantagens:
Agilidade na fabricação
Implantação/montagem rápida
Estruturas leves e capaz de vencer grandes
vãos
Alto valor estético
Versatilidade de projeto
Segurança na construção
Excelente custo-benefício
Peças galvanizadas a fogo, alta resistência a
corrosão
Testes e pré montagem em fábrica.
Diversificação, projeto personalizado.

Possibilidade de desmontagem e posterior
montagem
Opcional de cobertura
Dimensionamento e inclinação adequados
de rampa de acesso
Opcional de piso antiderrapante
Qualidade no acabamento
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