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A CASARINI atuante no ramo de caldeiraria e calandragem desde 1971 e consolidada no 
mercado, conta com uma estrutura fabril de 10.000m2, grande variedade de máquinas, 
investimento em tecnologia e funcionários constantemente treinados.  
 
No decorrer das décadas, a empresa se desenvolveu e investiu continuamente para 
melhor entender e atender seus clientes. O sistema de gestão administrativo e 
produtivo é certificado em conformidade com os requisitos da norma                          NBR 
ISO 9001:2015, além disso, possuímos CRC PETROBRAS – Certificado de Registro 
Cadastral, aptos para fornecimento à Petrobras. 
 
Hoje a CASARINI participa da cadeia industrial produtiva fornecendo serviços de 
caldeiraria e calandragem com capacidade, confiabilidade, custos competitivos e 
qualidade, atributos que foram conquistados através de muito trabalho e dedicação no 
ramo.  

A Casarini 
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Soluções em Caldeiraria e Calandragem 

Entre as principais soluções oferecidas, estão: 
 
• Calandragem de chapas até 8 polegadas de espessura. 
• Corte em guilhotina até 1 polegada. 
• Corte em plasma e oxiacetileno com máquinas CNC. 
• Estampagem até 1100 toneladas. 
• Ensaios de ultrassom e líquido penetrante. 
• Soldagem MIG, TIG e Arco Submerso (eletrodo revestido) com 
soldadores qualificados. 
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  Soluções em Caldeiraria e Calandragem 

• Calandragem de perfis: I, U, H, T, ferro chato e cantoneiras. 
• Curvamento de tubos até DN 12 polegadas. 
• Dobra de chapas até 4 metros com máquina CNC. 
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Competência para produção dos seguintes produtos. 
 
• Cilindros em bruto para camisa de pistões. 
• Cilindros em bruto para flexografia e rotogravura. 
• Tanques reservatórios verticais e horizontais. 
• Ventiladores e ciclones. 
• Formas e abraçadeiras para concreto, vidro, entre outros. 
• Roscas transportadoras. 
• serpentinas calandradas.  
• Chaparias para tratores. 
• Máquinas de asfalto e agrícolas. 
• Cadinhos, panelas e caixas para fundição. 
• Patolas para içamento de chapas e tubos. 
• Tampos repuxados. 
 
Entre outros serviços conforme especificação de nossos clientes. 

Qualidade em serviços para sua empresa 
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A CASARINI atende a uma diversificada gama de setores industriais: 
 
 Energia 
 Óleo e Gás 
 Pavimentação 
 Sucroalcooleira  
 Movimentação de Carga 
 Mineração 
 Usinas siderúrgica 
 Metalurgia 
 Área Gráfica 
 Hidrelétricas 
 Máquinas Agrícolas 
 Vagões agrícolas   
 Máquinas para terraplenagem 

Atendemos a diversificados setores industriais 


