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Grupo Micromazza, uma história de sucesso!

A história do Grupo Micromazza inicia em 1993 com o Sr. Antonio Camana Filho, 33 
anos de idade, um jovem empreendedor do segmento metalúrgico que, com seu 
conhecimento de 16 anos atuando no mercado, garra e coragem decidiu abrir seu 
próprio negócio, uma empresa de Microfusão, denominada MICROMAZZA, com foco 
na fabricação de peças microfundidas em aço carbono e inox.

Por Assessoria de Comunicação do Grupo Micromazza

A primeira sede da empresa contava com 
uma área de 460m² no município de 
Veranópolis, Rio Grande do Sul / Brasil. Nos 
primeiros três anos do negócio, a empresa 
foi conduzida pelo Sr. Antonio Camana, sua 
esposa, Sra. Ines Camana e um sócio. 

Como a demanda de peças microfundidas 
foi aumentando, no ano de 1993 a empre-
sa adquiriu um terreno no município de Vila 
Flores com 48.000m², onde foi construído 
um pavilhão com 1.350m². Com uma estru-
tura maior a Micromazza conseguiu aumen-
tar a participação das peças microfundidas 
em outros estados do país.

No ano de 1997, o Sr. Antônio Camana Filho, 
sempre muito visionário, percebeu que com 
o know-how de produzir peças microfundi-
das para válvulas de esferas, poderia ingres-
sar no mercado de fabricação dessas válvu-
las. Nessa época, a expansão da PETROBRAS, 
alavancou o mercado, que era carente de 
maior volume com qualidade. O empreen-
dedor Antonio Camana Filho percebeu que 
era chegada a hora de passar a fabricar e co-
mercializar válvulas de esfera e entrou nesse 
mercado, apostando na sua competência ge-
renciadora de negócios.

Com a decisão de ser um fabricante de vál-
vulas, a MICROMAZZA alavancou o cresci-
mento do seu negócio e do seu volume de 
fabricação, que logo passou a contar com 72 
funcionários e ampliou sua área construída 
para 4.000m². Em pouco tempo, o sonho vi-
rou realidade e a fabricação de válvulas, tor-
nou-se o negócio principal em vendas.

Atualmente, as válvulas de esfera fornecidas 
pela Micromazza são disponibilizadas na forma 
monobloco, bipartidas ou tripartidas, flutuante 
ou trunnion, nas classes de pressão de 150 a 
2.500 libras, com diâmetro de passagem a par-
tir de ½”. Podem ser acionadas manualmente 
através de alavancas, com volantes acoplados 
na caixa de redução ou com acionamento au-
tomático através de atuador elétrico, eletro-hi-
dráulico, hidráulico ou pneumático.

No ano de 2000 agregou ao seu escopo de 
produtos as válvulas do tipo borboleta e pe-
ças para a linha sanitária, utilizadas na indús-

tria de alimentos e bebidas.
Em abril de 2001 a Micromazza recebeu 
sua certificação ISO 9002/94 atualizada em 
2003 para ISO 9000/2000 e em 2002 rece-
beu o certificado AD MERKBLATT 2000 para 
peças utilizadas em vasos de pressão. O so-
nho tinha se tornado uma realidade!
No ano de 2002, produzindo aproximada-
mente 20.000 válvulas/mês, a Micromazza 
investiu na construção de uma unidade de 
processamento de PTFE para atender sua de-
manda interna. 

Em 2003, a empresa focou na qualificação 
de seus produtos e processos. Buscou  pro-
fissionais qualificados e com experiência 
no segmento de válvulas, além da capa-
citação de todo o quadro de funcionários 
através de treinamentos internos. “O segre-
do para o sucesso está na motivação: se 
você tem pessoas motivadas ao seu lado, 
90% dos problemas serão solucionados,” 
revela o diretor.

Em meio a estes esforços obteve o CRCC 
(Certificado Registro Classificação Cadastral), 
para fornecimento regular à PETROBRAS e 
início da exportação regular de peças micro-
fundidas para os Estados Unidos e Europa.

Com este aumento da demanda de forneci-
mento para mercados importantes da indús-
tria de petróleo e gás, o Sr. Antonio Camana 
Filho, investiu em 2004, no desenvolvimento 
de uma fundição própria para fabricação de 
peças fundidas em areia e caixas redutoras 
para as válvulas tipo esfera. Essa fundição 
denomina-se USIMONTEC SUL e conta hoje, 
com uma área de 48.800m², sendo 7.000m² 
de área construída. Possui capacidade de 
fundição que chega a 200 toneladas/mês 
em diversas ligas de aços.

No ano de 2005 passou a prestar servi-
ços de usinagem complementar para seus  
clientes. Atualizou seu parque de usina-
gem com modernas e consagradas mar-
cas Mazak, Doosan, YCM e Mori Seiki que 
proporcionam alta tecnologia e precisão 
dimensional. Hoje o setor de Usinagem da 
empresa, está capacitado para execução de 
usinagem de média e alta complexidade 
e é composto por mais de 100 máquinas, 

sendo 55 máquinas com comando CNC, 34 
tornos, com capacidade de produzir peças 
de até 1.150mm de diâmetro e 1.000mm 
de comprimento. Também possui 12 cen-
tros de usinagem, com capacidades para 
produzir peças de 1.000mm de diâmetro 
e 3.000mm de comprimento. Além disso, 
dispõe de 09 centros de usinagem multita-
refas que produzem peças com alto nível de 
detalhes, precisão e acabamento, podendo 
usinar peças de até 1.000mm de diâmetro 
e 4.000mm de comprimento.

A Micromazza ainda possui máquinas para 
retificar esferas de até 36 polegadas de di-
âmetro, além de tornos, fresas, furadeiras, 
rosqueadeiras e brochadeiras convencionais 
para serviços em geral.
O executivo diz que uma decisão importante 
para a Micromazza foi quando apostou na 
inovação e conhecimento de novas formas 
de produção. Em 2004, consolidou uma 
joint-venture com a empresa argentina 
WENLEN S.A. e a MICROMAZZA, com o 
objetivo de incorporar tecnologias e produzir 
equipamentos para atender as indústrias 
de óleo e gás com válvulas de esfera de até 
42”, cabeças de produção, árvores de natal, 
carretéis e demais produtos API6A. Dessa 
fusão de empresas, nasceu a WENMAZZA 
Indústria de Válvulas Ltda.

No ano de 2007 a Micromazza incorporou 
a fabricação de válvulas gaveta NPT ou SW, 
nas classes de pressão de 150 a 1500 libras, 
com diâmetro de passagem a partir de ¼”, 
que podem ser acionadas através de volante, 
atuador elétrico, eletro-hidráulico, hidráulico 
ou pneumático.

Mantendo o foco na verticalização de seu pro-
cesso produtivo e visando disponibilizar fun-

didos de alta performance, a empresa agre-
gou, no ano de 2008, o serviço de Fundição 
Centrífuga para tubos convencionais, tubos 
radiante, anéis e buchas em ligas de aços. 

Este setor da empresa está estruturado com 
capacidade de produção para peças centrifu-
gadas de 10 Kg à 2.000 Kg, de tubos centrifu-
gados com diâmetro externo de 150 à 900mm, 
com espessura de parede de 10 à 200mm e 
comprimento de 100 à 2.500mm (outros di-
âmetros e tamanhos de peças, sob consulta). 

A fundição pode ser realizada utilizando Ligas 
de Aço Carbono, Inoxidáveis, Duplex, Ligas 
Refratárias (Aço de Alto Cromo/Níquel, resis-
tente a altas temperaturas) e Ligas Especiais. 

A MICROMAZZA, nessa busca constante do 
pleno atendimento às necessidades de seus 
clientes, desenvolveu uma planta de aplica-
ção de revestimento orgânico ECTFE (Etileno 
clorotrifluoroetileno), tendo sua matéria pri-
ma e seu processo de aplicação desse reves-
timento, sido avaliados e homologados pela 
PETROBRAS.

“Este investimento possibilitou maior do-
mínio tecnológico sobre o produto, válvula 
revestida, com acompanhamento do de-
sempenho do produto por meio de ensaios 
aplicados ao revestimento durante e após o 
processo de aplicação, também sendo possí-
vel realizar análises dinâmicas de comporta-
mento da válvula revestida,” explica o diretor 
comercial Jackson Camana.

Integrando a planta principal do grupo, foi 
inaugurado no ano de 2012 o Laboratório 
Técnico Micromazza (LTM), a fim de realizar 
testes e ensaios normalizados em protótipos 
de válvulas e caixas de redução. Entre eles 
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Teste Fire-Safe. Revestimento Orgânico.
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podemos citar: testes de corpo e vedações, 
ciclagem de válvulas, análise de desempe-
nho e desgaste, análise de torques de opera-
ção e testes de queima em válvulas do tipo 
Fire-Safe. Ainda contempla a sala de aquisi-
ção de dados computadorizada, interligada 
com os equipamentos de ensaio. 

O laboratório tem a finalidade de validar no-
vos projetos MICROMAZZA, e também servir 
como instrumento para a conquista de cer-
tificações, atendendo às exigências técnicas 
do mercado nacional e internacional.  Dentre 
as principais certificações conquistadas, po-
demos citar: NBR 15827:2007 para as válvu-
las do tipo esfera API 6A, API 6D, API 11IW e 
Baixa Emissão Fugitiva, conforme ISO 15848.

Recentemente foram realizados investimen-
tos para montagem de uma sala limpa em 
parceria com a empresa Praxair, para fabrica-
ção de válvulas para uso criogênico e oxigênio.

Foram desenvolvidos procedimentos com 
requisitos para limpeza das válvulas e seus 
componentes, pois este tipo de aplicação 
exige que a válvula esteja isenta de contami-
nantes que possam ter contato com o fluído 
e promover reações indesejadas.
Após a montagem, as válvulas são embala-
das seguindo os requisitos de limpeza esta-
belecidos na norma para assegurar que as 
mesmas fiquem livres de contaminantes até 
o momento de sua utilização.

Com base em sua experiência como fabricante 
de válvulas, com engenharia e projetos pró-
prios, com seu processo industrial totalmente 
verticalizado da matéria prima à pintura, com 
fundição própria e desenvolvimento de veda-
ções resilientes especiais, o Grupo Micromazza 
disponibiliza em seu portfólio o Serviço de 
Recuperação de Válvulas em diferentes pa-
drões construtivos / normativos e classe de 
pressão, fabricadas ou não pela empresa.

Essa capacitação permite apresentar serviços 
de recuperação em um menor tempo e com 
grande qualidade, dando oportunidade ao 
cliente de programar e desenvolver planos 
de manutenção preventiva e corretiva ade-
quados à sua necessidade.

“A cooperação não finaliza no momento da 
venda,” afirma o diretor comercial Jackson. O 

Grupo Micromazza conta com uma equipe 
de assistência técnica para o suporte de pós-
-vendas e soluções imediatas nas necessida-
des de reparos emergenciais. 

O resultado hoje, uma empresa com 24 
anos, moderna e tecnológica, com controle 
de custos implantado na produção, projetos 
constantemente revisados para redução de 
custos, programa Compliance, profissionais 
certificados ABENDI, softwares licenciados 
como: Ansys, Solid Works e com uma vertica-
lizada e atualizada estrutura fabril, incluindo 
uma nova cabine de pintura com lavagem, 
secagem, processo de cura, com sistema 
de movimentação aérea.  Conta com uma 
área total de 120.000m² e área construída 
de 40.000m², além de 17 novos empreendi-
mentos em diversos segmentos de mercado.

A Missão e Valores da MICROMAZZA-PMP 
são consolidados em uma empresa líder de 
mercado no segmento de válvulas indus-
triais. Devido à verticalização de seu proces-
so produtivo, tem domínio de todas as eta-
pas de produção e possibilita índices próxi-
mos a 100% de conteúdo local.

“O objetivo do Grupo Micromazza para os 
próximos anos é manter o foco na inovação, 
tecnologia e qualidade e quero manter ativo 
o espírito empreendedor de meu pai, expan-
dindo os segmentos de atuação, trabalhando 
com produtos customizados que atendam as 
necessidades específicas do mercado com-
prador,” explica Jackson Camana. 
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GRUPO MICROMAZZA: VISÃO GERAL 
Nome da Empresa: Grupo Micromazza

Sede: BR 470 – Km 168 -N˚ 1040, Vila Flores – RS – 
Brasil, 95334-000

Funcionários: 340 localizados no Brasil

Produtos: Válvulas esfera, válvulas gaveta, válvulas globo, 
atuadores, peças sanitárias, equipamentos de 
produção de petróleo (árvores de natal, cabeças 
de produção, suspensores de revestimento, etc.), 
skids, microfusão de aço, fundição em areia e 
centrífuga, etc.

Materiais: aço carbono, aço inoxidável, duplex, super duplex, 
ligas de níquel, etc.

Serviços: Revestimento orgânico, usinagem de precisão, 
recuperação e manutenção de válvulas.

Setores: Petróleo e gás, água e águas residuais, alimentos 
e bebidas, processamento químico de papel e 
celulose, petroquímica, mineração, geração de 
energia, processamento industrial, farmacêutico, 
defesa, siderúrgico, etc.

Website: www.micromazza.com.br

Telefone: +55 54 3447.2700 / 3447.4300

Válvulas Baixa Emissão Fugitiva ISO 15848 – 1 e 2

• Válvulas construídas para minimizar a taxa de emissões fugitivas de gases 
para a atmosfera;
• Evita o desperdício de fluido minimizando a taxa de vazamento de gases para 
atmosfera, trazendo economia para o cliente;
• Maior segurança nas aplicações;
• Design desenvolvido com foco na preservação do meio ambiente.  

Painel de Controle

As características de funcionamento dos sistemas de controle da Wenmazza são desenvol-
vidas internamente pela engenharia, de acordo com as necessidades do cliente. Os mesmos 
são montados com produtos próprios ou marcas internacionalmente reconhecidas pela sua 
qualidade. Os componentes poderão ser de aço inoxidável, em gabinetes estanques à água 
ou poeira segundo IP65 ou segundo requerimento particular do cliente. Os sistemas de 
controle Wenmazza podem ser acionados com sistemas pressurizados pneumaticamente ou 
com gás diretamente da linha, podendo mesclar no mesmo painel sistemas pneumáticos, 
hidráulicos ou elétricos. 
Os componentes elétricos 
são selecionados segundo 
especificações do cliente 
(anti-explosão, segurança 
intrínseca, etc) e com certi-
ficação para áreas classifica-
das. A operação poderá ser 
local, remota ou automática, 
com pressostatos de alta ou 
baixa pressão.

Válvula globo - 2” à 14” Casse150


