


Fundada em 17 de Julho de 2001, a LUMAC inicia suas atividades com sua 1ª
empresa voltada para o segmento de andaimes industriais atendendo
inicialmente o Estado do Espírito Santo e Sul da Bahia estendendo posteriormente
para todo o Brasil.

Situada a 65 Km de Vitória, a LUMAC ANDAIMES
conta com fábrica e depósito central de andaimes
industriais no município de Aracruz/ES, tendo
infraestrutura apropriada, produz andaimes e acessórios
em atendimento as Normas Regulamentadoras.
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POLÍTICA DE QUALIDADE

MISSÃO

VISÃO

VALORES

Atuar no setor de fabricação/ montagem e desmontagem de

andaimes focando os requisitos do cliente, sua satisfação plena,

promovendo o desenvolvimento de nossos colaboradores e

buscando a melhoria contínua da qualidade.

Produzir e comercializar bens e serviços, visando o crescimento e 
expansão dos negócios, fundamentados nos princípios de: humanismo, 
solidez, ética e fé.

Desenvolver soluções inovadoras, expandindo a

participação no mercado com produtos competitivos e

de alta qualidade.

• Valorização do ser humano;

• Qualidade de produtos e serviços;

• Foco no cliente;

• Alta produtividade;
• Preços competitivos.
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• Depósitos em Aracruz, Serra e Campos dos Goytacazes;
• 100 mil metros lineares de andaimes do tipo multidirecional;
• 70 mil metros lineares de andaimes do tipo tubo-braçadeira;
• 50 mil metros lineares de pranchão para piso;
• Escadas de marinheiro, patamar, rodapés, treliças, demais 

acessórios;
• Caminhões, van's e utilitários.

Estrutura da Empresa



Nossos equipamentos



Alguns dos nossos Produtos



Petrobras

• Contrato de manutenção de 03 anos para fornecimento de andaimes para as 
unidades da TRANSPETRO em São Mateus e Vitória;

• Contrato para fabricação de caixa para transportes de tubos (07 toneladas); 
• Contrato para fabricação de caixa para transporte de Hastes e tubos ;
• Contrato para fabricação e montagem de tubulação para UTGC – Linhares/ES; 
• Fornecimento de andaimes nas Estações de Bombeamento em RJ, BA, e ES.



UTG - Sul Capixaba

• Fornecimento de andaimes para obra de implantação da unidade da Petrobras;
• Fabricação de insert’s metálicos, chumbadores e estruturas metálicas em geral para a 

empresa ALUSA ENGENHARIA responsável pela obra.



SAMARCO

• Paradas de Usinas;
• Escoramento para transportadoras;
• Projeto Roller Press;
• Fornecimento para projeto 3ª pelotização;
• Contrato de manutenção 2004 a 2008;
• Fornecimento para projeto 4ª pelotização em 2013/14;
• Fornecimento para as Minas de Germano e Ouro Preto/MG. 



Arcelor Mittal Tubarão

• Serviços de interligação dos dutos de captação do sistema de despoeiramento dos silos de coque do alto Forno 01;
• Atuando na área fabril atualmente fornecendo andaimes para diversas empreiteiras de manutenção e obras;
• Montagem de andaimes para obras do gasômetro executado pelo Consórcio Metalmec - Período: Nov/03 à Abr/2004; 
• Montagem de andaimes para reforma dos elevadores do gasômetro (90 mts de altura);
• Atualmente fornecendo andaimes para todas as áreas fabris da Usina. 



SunCoke

• Contrato de Manutenção na Coqueria;
• Paradas Geral da planta (PG);
• Paradas programadas (PP).



• Reforma do Alto Forno #01

ArcelorMittal de Juiz de Fora



Mosteiro Zen Budista



Technip
• Fornecimento de andaimes durante toda a obra de modernização da planta em Vitória 

iniciada em Janeiro/2011 concluída em Dezembro/2011 
• Atendendo navios off shore desde 2010 



Magnesita

• Fornecimento de andaimes para atender as demandas da Magnesita no Alto forno 1, 
2 e 3 da Arcelor Mittal Tubarão;

• Montagem de andiames na Casa de Corrida do AF1 da AMT;
• Contrato de manutenção para atender as demandas de montagens na ECAM – AMT.



Colaboradores treinados e
habilitados para trabalhar com
montagem de andaimes,
trabalhos em espaço confinado
e altura conforme as normas
regulamentadoras:
• NR 18;
• NR 33;
• NR 35.





Pilares de fornecimento 
qualidade x custo x prazo

Trabalhar com foco no gerenciamento e planejamento das
atividades visando otimizar os processos sem que haja
impactos nas “triplas restrições” qualidade x custos x prazos.

Realizar o levantamento dos principais riscos de maneira a
preveni-los e mitiga-los.

Identificar as reais necessidades de fornecimento de produtos
e /ou serviços do cliente, absorver os conceitos e valores do
mesmo, planejar e gerenciar as demandas de forma a suprir as
expectativas e garantir a qualidade dos serviços prestados

EXPECTATIVA DO CLIENTE



Certificado ISOProdfor Certificado ONIP



www.lumac.com.br
Luiz: luiz@lumac.com.br
Miguel: junior@lumac.com.br
Antônio Carlos: antonio@lumac.com.br

AGRADECEMOS A 
OPORTUNIDADE!


