
A quan�Q disponibiliza uma gama de serviços logís�cos que visam, sobretudo, o�mizar a cadeia de 
suprimentos e estender aos nossos clientes todo o potencial da química presente na distribuição. 

Por meio de sua infraestrutura — Centros de Distribuição em Guarulhos/SP e Mauá/SP, Duque de Caxias/RJ e 
Canoas/RS, obtém-se velocidade e flexibilidade nas operações, atendimento aos requisitos de segurança e 
meio ambiente, custos compe��vos, logís�ca com abrangência nacional. Além disso, a empresa conta com 
parcerias com terminais portuários e transportadores qualificados para operação de produtos químicos.

Com mais de 100 tanques de diversas capacidades para armazenagem de produtos líquidos e estrutura para 
armazenar “aproximadamente 20 mil posições pallet”, todos os CDs estão localizados em pontos estratégicos 
para a indústria nacional, sempre ao lado de importantes polos petroquímicos, refinarias e centros industriais, 
agregando agilidade e ganho logís�co aos serviços oferecidos.

Serviços

Serviços de gestão de amostras: preparação, armazenagem e envio aos clientes.

GESTÃO DE AMOSTRAS

INTRODUÇÃO

• Gestão de processos de importação e exportação dos produtos com base em experiência no 
desenvolvimento de parcerias internacionais, aquisição de produtos de cinco con�nentes e operação 
alfandegária de cobertura nacional.

• Logís�ca de abastecimento envolvendo os processos de re�rada e transporte às instalações dos clientes.

• Logís�ca de distribuição, englobando programação de pedidos, monitoramento de entrega e gestão do custo 
à nível de serviço.

GERENCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DA LOGÍSTICA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO



ARMAZENAGEM

SERVIÇOS DE FRACIONAMENTO, BLENDING E ENVASE

Com instalações próprias em seus centros de distribuição, a empresa possui potencial para atender à demanda 
de armazenagem das mais variadas indústrias, englobando desde produtos químicos em geral, até produtos 
para os mercados de cosmé�cos e food. A estrutura dedicada também possibilita o manuseio de produtos 
inflamáveis e corrosivos, além de mercadorias que demandam a armazenagem em temperatura controlada.

Armazenagem de Produtos a Granel (IQAG Armazéns Gerais)

Acondicionamento de granéis líquidos em tanques de aço-carbono ou inoxidável, considerando-se os 
seguintes requisitos de segurança operacional e meio ambiente: bacia de contenção em concreto estrutural, 
válvulas de pressão e vácuo, iner�zação dos tanques para produtos inflamáveis, entre outros.

Blending

Serviços de mistura, desenvolvimento de formulações e preparação de produtos "Tailor Made".

Envase

Operação de envase com flexibilidade para volumes de:

Fracionamento

Serviço de fracionamento de líquidos, semissólidos e sólidos para produtos químicos diversos e insumos 
especiais, como matérias-primas cosmé�cas, seguindo rigorosos padrões de higiene e limpeza, de acordo com 
a legislação vigente.

20 litros 50 litros 200 litros 1000 litros

Armazenagem de Produtos Embalados (IQAG Armazéns Gerais)

Guarda e manuseio de produtos químicos em temperatura ambiente e controlada (perigosos e não perigosos), 
insumos cosmé�cos com infraestrutura ver�calizada, sistema de gerenciamento de armazéns (WMS) e 
rastreamento por código de barras. 



A quan�Q dispõe de infraestrutura de laboratórios e profissionais treinados e capacitados para atender às 
necessidades de seus clientes em análises químicas. Realizamos ensaios analí�cos em Solventes, Combus�veis, 
Lubrificantes e Química básica, dentre os quais destacam-se:

ANÁLISES QUÍMICAS

Acidez, como Ácido Acé�co ppm e  %

Acidez, KOH/g

Agua por crepitação

Aparência Visual

Aspecto

Composição de Carbonos CA, CN, CP-%

Condu�vidade, pS/m

Condu�vidade, uS/m

Cor Alpha

Cor ASTM

Cor Pt-Co

Cor Saybolt

Cor Visual

Corrosão Lâmina de Cobre, 3h, 100ºC

Cromatografia Gasosa, %

Demulsibilidade, 54ºC (30min.) e 82ºC (60 min.)

Des�lação, •c

Determinação da concentração de Ácido Propiônico e Acé�co, %

Determinação de substâncias facilmente oxidáveis

Espectrofotometria

Espuma, ml

FTIR

Índice de Viscosidade

Índice de Refração

Massa especifica e densidade rela�va

Metais - Adi�vação (óleo novo), %

Metais - Adi�vação, desgaste e contaminação (óleo usado), %

Numero de Basicidade por Acido Perclórico

pH

Ponto de Anilina, Ponto de Anilina Misto, ºC

Ponto de Fluidez, ºC

Ponto de Fulgor Pensky Martens, ºC

Ponto de Fulgor Vaso Fechado, ºC

Ponto de Fulgor, e Combustão, COC, ºC

Ponto seco, °C

       Resíduo seco, mg/L       

TAN, mg KOH/g

TBN, mg KOH/g

Teor Alcoólico V/V e W/W

Teor Alcoólico, 2inpm

Teor de Água, % 

Teor de Água, Karl Fischer Coulometria, ppm

Teor de Água, Karl Fischer, Volumetria, ppm

Teor de Aminas, %

Teor de Corantes, %

Teor de EAC, %

Teor de Hidrocarbonetos 

Teor de Sólidos em materiais não voláteis, %

Viscosidade Bookfield

Viscosidade Cinemá�ca cSt à 40ªC (104ºF)

Viscosidade Cinemá�ca cSt à 100ºC (212ºF)

Viscosidade Dinâmica, cP (mPa.s), ºC

ASTM D1613

NBR 14248

NBR 16358 

Método quan�Q - MQ

ASTM D4176

ASTM D2140

ASTM D2624

NBR 10547

Método quan�Q - MQ

ASTM D1500

NBR5769, ASTM D1209

NBR14921

Método quan�Q - MQ

ASTM D130

Método quan�Q - MQ

ASTM D1401

NBR 9619 Combus�veis,

Método quan�Q - MQ

Método quan�Q - MQ

Método quan�Q - MQ

ASTM D892

ASTM D2412

ASTM D2270

ASTM D1218

NBR 7148

ASTM D4951

ASTM D5185

NBR 5498

NBR 10891

NBR11343

ASTM D97

ASTM D93

ASTM D56

ASTM D92

ASTM D1353

Método quan�Q - MQ

ASTM D664, ASTM 0974

ASTM D2896, ASTM 04739

Método quan�Q - MQ

NBR5992

Aquatest

ASTM E1064 ASTM D6304

ASTM E203 ASTM D1744

Método quan�Q - MQ

Método quan�Q - MQ

ASTM D5501

NBR 13993

Método quan�Q - MQ

ASTM D 2983

ASTM D445

ASTM D445

ASTM D5293

Diversos

Diversos

Diversos

Diversos

Combus�veis, Diversos

Lubrificantes

Combus�veis

Combus�veis

Solventes

Combus�veis, Combus�veis

Solventes

Solventes e óleos

Combus�veis

Lubrificantes

Solventes

Lubrificantes

Solventes

Ácidos

Diversos

Diversos

Lubrificantes

Diversos

Lubrificantes

Diversos

Diversos

Lubrificantes

Lubrificantes

Diversos

Combus�veis

Diversos

Lubrificantes

Lubrificantes, Solventes, Combus�veis

Combus�veis, Solventes

Lubrificantes

Solventes

Solventes

Lubrificantes, Diversos

Lubrificantes

Solventes

Combus�veis

Lubrificantes

Combus�veis, Diversos

Diversos

Diversos

Combus�veis

Combus�veis

Solventes

Diversos

Diversos

Lubrificantes, Diversos

Lubrificantes

Lubrificantes

Ensaios Analíticos Aplicações
Métodos 

ASTM/NBR/ISO/MQ/DIN



• Gerenciamento, des�nação e tratamento de resíduos industriais;

• Análises �sico-químicas e caracterização de resíduos sólidos e líquidos;

• Estudos de redução na geração de resíduos;

• Assessoria documental junto aos órgãos ambientais;

• Serviço de recuperação de solventes.

Informações de contato:
+ 55 11 2195 9408

servicos@quantiq.com.br 

SERVIÇOS AMBIENTAIS

O Centro de Distribuição em Guarulhos também dispõe de área específica para Condomínio Industrial: espaço 

licenciado para a�vidade química, infraestrutura operacional e administra�va, bem como u�lidades (vapor, 

água, nitrogênio, etc.) para instalação de processos não complexos de clientes e/ou fornecedores.

Com o foco em oferecer um serviço seguro, padronizado e eficiente, a quan�Q conta com a presença de 

profissionais qualificados e treinados em um ambiente que possui toda a estrutura necessária para atender às 

necessidades de cada cliente.

Veja abaixo os principais registros e licenças adquiridos pela empresa:

• ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

• VISA  - Vigilância Sanitária Local

• ANP  - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombus�veis

• MAPA  - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

• Polícia Federal, Polícia Civil e Exército

• Licenças ambientais

 

ÁREA DEDICADA COM INFRAESTRUTURA PARA CONDOMÍNIO INDUSTRIAL

LICENÇAS


