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O futuro da energia solar 
ganha forma com
a voestalpine Meincol



PRESENTE EM TODOS OS LUGARES,
ONDE OS CLIENTES MAIS PRECISAM.

voestalpine Meincol

Somos uma subsidiária do Grupo voestalpine desde 
2008 e pertencemos à Divisão Metal Forming.  

Utilizamos a mais moderna tecnologia para 
produção de bens industriais baseados no aço de 
altíssima qualidade, em especial, para setores como 
o fotovoltaico, automotivo, agrícola e construção 
civil.

Possuímos duas fábricas em Caxias do Sul, Rio 
Grande do Sul, e produzimos Tubos e Perfis em 
formatos padrão e especial, bem como peças com 
processos agregados.

Grupo voestalpine

São 500 empresas localizadas em mais de 50 países, 
em todos os continentes, contando com mais de 
50.000 funcionários.

A voestalpine está segmentada em quatro Divisões: 
Steel Division, High Performance Metals Division, 
Metal Engineering Division e Metal Forming.

A Divisão Metal Forming é o centro de competência 
da voestalpine para o desenvolvimento de produtos 
altamente avançados: perfis, tubos e tiras de aço de 
alta precisão; componentes prontos para montagem, 
como peças estampadas e conformadas para o setor 
automotivo.

As empresas da Divisão são classificadas em 
quatro unidades de negócios:

»  Tubes & Sections
»  Automotive Components
»  Precision Strip
»  Warehouse & Rack Solutions 

Tubes & Sections

Fabricante global de inovação, tubos de alta 
qualidade, perfis e tubos de aço de alta precisão.

voestalpine Meincol S.A. – Brasil
voestalpine Krems GmbH – Áustria
voestalpine Sadef nv – Bélgica
voestalpine Rotec Group – Áustria
voestalpine Metsec plc – Reino Unido
voestalpine Roll Forming Corporation – Estados 
Unidos
voestalpine Profilafroid & voestalpine S.A.P. – 
França
voestalpine Präzisionsprofil GmbH – Alemanha
voestalpine Profilform s.r.o. – República Checa
voestalpine Profilform Co., Ltd. – China



Nossas soluções
em Tubos e Perfis
estão presentes
em projetos que
somam + de 5 GW

SEGUIDOR SOLAR
(TRACKER)

Características técnicas:

» Atendimento das normas:
NBR, EN, ASTM, SAE, JIS, entre outras.

» Conformação de aços de baixa, média e 
alta resistência.

» Material pré e pós-galvanizado.

» Controle de P + Si nos casos de
material pós-galvanizado.

» Processo de galvanização à fogo
de acordo com as normas NBR6323,
ISO1461 e ASTM A123.

» Todos os tubos e perfis podem ser 
fornecidos com furações e recortes 
na peça (in line ou laser).

Seguidores solares (trackers) são estruturas de sustentação dos painéis solares que se movimentam conforme a posição 
solar. Para este sistema, a voestalpine Meincol disponibiliza ao mercado a mais completa linha de tubos (geometrias 
comuns e especiais), perfis (C, Z, ômegas), peças dobradas e processadas a laser e conjuntos soldados, de acordo com 
o projeto de cada cliente.

Escaneie o 
QRCode e saiba
mais sobre a gente! 



ESTRUTURA
FIXA

Estruturas de solo fixa são bases que recebem os painéis fotovoltaicos. Para este modelo, a voestalpine Meincol oferece 
a mais completa linha de perfis (U, Z, enrijecido, especial) de acordo com o projeto de cada cliente.

Características técnicas:

» Atendimento das normas:
NBR, EN, ASTM, SAE, JIS, entre outras.

» Conformação de aços de baixa, média e 
alta resistência.

» Material pré e pós-galvanizado.

» Controle de P + Si nos casos de
material pós-galvanizado.

» Processo de galvanização à fogo
de acordo com as normas NBR6323,
ISO1461 e ASTM A123.

» Todos os tubos e perfis podem ser 
fornecidos com furações e recortes 
na peça (in line ou laser).

Escaneie o 
QRCode e saiba
mais sobre a gente! 



vPark são estruturas para carport que garantem segurança, fácil instalação e design sofisticado. A voestalpine 
Meincol entrega a solução completa, desde o projeto até o kit para instalação, com todos os componentes da 
estrutura metálica.

Características técnicas:

DESIGN
» Arquitetura sofisticada
» Adaptável de 2 a 4 vagas por módulo
» Largura de vaga de até 3 metros

PROJETO
» Solução customizada para cada aplicação
» Fornecimento de projeto executivo de montagem
» Atendimento às necessidades específicas de cada
projeto

CARACTERÍSTICAS
» Alta durabilidade
» Aplicável com todo tipo de cobertura (telhas em 
geral e placas fotovoltaicas)
» Modulado de acordo com a necessidade de projeto

MATERIAL
» Aços de alta resistência
» Componentes dimensionados por projeto
» Opções de acabamento em aço pré-galvanizado
(Z275), aço pós-galvanizado à fogo ou pintado

RESPONSABILIDADES da voestalpine Meincol
» Dimensionamento da estrutura metálica
» Fornecimento da estrutura em kits para instalação
» Indicação dos esforços solicitantes para
dimensionamento das fundações

RESPONSABILIDADES DO CLIENTE
» Preparação da fundação seguindo reações
informadas pela voestalpine Meincol

Escaneie o 
QRCode e saiba

mais sobre a gente! 



voestalpine Meincol S.A.
Projetos Especiais, Tubos, Perfis e Telhas

Meincol I - Tubos Padrão e Perfis
Rua Abel Postali, 539 - Distrito Industrial
95112-255 - Caxias do Sul / RS

Meincol II - Tubos Especiais e Processos Agregados
Estrada Paolo Radaelli, s/nº - Bairro Forqueta
95115-700 - Caxias do Sul / RS

Fone / Fax (54) 3220.9000
sac.meincol@voestalpine.com
www.voestalpine.com/meincol

Sistemas Construtivos

Escaneie o 
QRCode e saiba
mais sobre a gente! 

Acesse nosso site e tenha acesso aos catálogos de 
todos os nossos produtos e soluções em aço.

/voestalpine-meincol

Tubos e Perfis


