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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 o mercado de energia, construção civil, mineração, refrigeração e telecomunicações
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
no Brasil

instalados

TORRES DE TRANSMISSÃO E
DISTRIBUIÇÃO
Com o foco de atendimento de rápida resposta para torres ou faltantes nas grandes obras, a
HTMS Group fornece torres atendendo as 4 categorias:
Suspensão;
Com a função de sustentar uma série de cabos através dos quais é transportada a energia
elétrica.
Tensão;

Sua função é levar a eletricidade por centenas de quilômetros através dessas torres de alta
tensão. Neste caminho, parte da energia é perdida sob a forma de calor. Para compensar essa
perda, ela é transportada em altíssima voltagem.
Transposição;

Essas torres servem para guiar energia de uma fonte até o destino desejado (fonte para
carga). Grande exemplo dessas estruturas são as linhas de transmissão.
Distribuição;

As torres de distribuição são responsáveis por fornecer energia elétrica ao consumidor, ao
rebaixar a tensão provenientes do sistema de transmissão, junto as subestação de
transformação.

INFRAESTRUTURA PARA
SUBESTAÇÕES
A HTMS Group tem experiência no fornecimento de estruturas metálicas para Subestações, voltada
para o atendimento de empresas especializadas no setor, possuímos agilidade e qualidade em
nossas entregas .

Garantia de aprovação dos requisitos
técnicos da concessionária
Equipe técnica experiente
Pré-montagem de todas as peças

Fabricação de metálicos para subestações de energia de
até 500Kv

Velocidade na entrega
Logística própria
Acompanhamento da inspeção da
concessionária
Capacidade produtiva 400 ton/mês
Atendimento às normas: 14039:2003
(Instalações elétricas de média tensão
de 1,0kV a 36,2kV); 6323:2016
(Galvanização); 11003:2009 (Pintura);
5426:1989 (Visual e Dimensional)

Projeto detalhado para fabricação
5 anos de garantia
Estruturas galvanizadas a fogo
Facilidade de Montagem em campo
Monitoramento da qualidade em todo o
processo

ACESSÓRIOS METÁLICOS
A HTMS Group, fornece também acessórios para um atendimento ainda
completo, trazendo mais praticidade para seus projetos:
Suportes em geral para aplicação no mercado de energia;
Pilares de reposição para subestações;
Vigas especiais ou reposição de peças faltantes para grandes obras;
Customização de chapas e/ou peças especiais para

atendimento de rápida resposta.

mais

GABINETES OUTDOOR
Os Gabinetes Outdoor HTMS protegem os equipamentos instalados contra chuva, variações
climáticas, intempéries, incidência de insetos, garantindo seu funcionamento e proteção
patrimonial.
O setor de engenharia e desenvolvimento HTMS realiza projetos personalizados de seus
gabinetes, a fim de atender da melhor forma seus clientes, customizando tamanhos, modelos,
especificações e necessidades.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Projeto flexível e modular, atendendo
facilmente a maioria dos requisitos técnicos
Resistência mecânica Ik10 e IP55
Parede simples ou dupla com isolamento
térmico, evita a influência da carga solar para o
interior da cabine
Fechaduras com travamento 3 ou 4 pontos
Sistema de exaustão
Sistemas detector de fumaça, temperatura e
umidade
Soluções para ar condicionado
Rack padrão U, com adaptadores 19", 21" e 23”
Filtro de ar absoluto
Bandejas fixas e móveis
Porta documentos
Suporte para notebook
Kit antivandalismo adicional norma LPS 1175

ABRIGOS
Solução de armário outdoor de proteção sob medida e prática, visando o trabalho em ambiente
externo é ideal para utilização em ferrovias, agências bancárias, centro de distribuição e órgãos
públicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Paredes em chapas zincadas duplas
Reforço para carga de piso
Pintura eletrostática a pó
Portas frontais, laterais ou traseiras
Piso em alumínio
Pés telescópicos para instalação
em terrenos desnivelados
Aterramento
Instalações elétricas
Projeto personalizado para a necessidade
do cliente
Fechadura reforçadas com três
pontos de travamento
Sensor de porta aberta e umidade
Esteiramento para passagem de
cabos
Entrada subterranea de cabos

Capacidade de içamento inferior ou
superior
Peças internas; réguas, bancos de
baterias e divisórias
Grau de proteção IP54
Revestimento interno em lã de rocha
ou compensado naval
Entrada de cabos composta por PG's
Entrada de ar para ventilação
Telhado em chapas zincadas

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

CARPORT

Estrutura em aço galvanizado a fogo
Fixação rápida com presilhas de alumínio
Angulação flexível de 4 a 30 graus
Garantia contra corrosão
Agilidade na instalação
Segurança
Vedação entre módulos para impedir infiltração de
água
Estrutura modular, permite expansão sem a
necessidade de alteração estrutural
Projetos customizados
Atendimento em larga escala
Opções de instalação com diversos tipos de
fundação
Possibilidade de vedação entre módulos
para impedir infiltração de água
Implantação rápida e simplificada
Possibilidade de realocação
Garantia de inclinação ideal das placas
fotovoltaicas para maior captação de luz
solar
Vida útil de 25 anos
Atendimento à NBR 6120, 6123, 16690,
8681 e8800
Opção de adicionar kit antivandalismo
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