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2015

Novo forno para recozimento / normalização foi

instalado em Guarulhos. 

The new annealing and normalizing furnace was 

installed in Guarulhos.  

2012

Inauguração da Unidade São João da Boa Vista 

(SP) | Tubos com costura. 

Opening of the São João da Boa Vista (SP) branch 

| Welded pipes.
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2010

Ampliação da estrutura e investimentos em equipamentos: 

novo forno para recozimento/ normalização; nova trefila; ampliação da decapagem. 

Expanded its structure and investment in equipment;

New annealing and normalizing furnace; New wire drawing machine;

Expansion of pickling.

2000

Tornou-se a maior empresa de capital 100% nacional no ramo de trefilação e perfilação

de tubos de aço.

It becomes the biggest company with a 100% of national capital in the field of wire 

drawing and profiling of steel tubes.

1993

Início da nova fábrica de peças e conjuntos tubulares; diversificação da linha de 

produzindo perfis tubulares e formatos especiais.

Start of new parts and tubular sets factory;

Diversification of line by producing tubular profiles and special formats.

1973

Instalou-se em Guarulhos.

It is installed in Guarulhos.

1958

Início das atividades da indústria de tubos trefilados e perfilados tubulares.

Start of the activities in the industry of drawn tubes and tubular profiles.
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São João da 
Boa Vista

▪Nova Planta Industrial - Projeto

Fábrica III.

▪New industrial blueprint Project 

Factory III.

Trefila

▪Nova Trefila (até 240 mm Ø) ou três 

tubos simultâneos;

▪New wire drawing machine (up to 

240 mm Ø);

Decapagem

▪Ampliação da Decapagem;

▪Expansion of pickling;

Máquinas

▪Outras máquinas menores para a 

fábrica de peças;

▪Other smaller machines for the 

parts factory;

▪Novo Forno – Recozimento / Normalização;

▪New annealing and normalizing furnace; 
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Área total do terreno Guarulhos : 41.000 m2

Total area of Guarulhos site: 441.320,33 ft2 

Área total construída para a fábrica de tubos: 14.000 m2
Total floor area for the tube factory: 150.694,75 ft2 

Área total construída para a fábrica de peças: 6.500 m2 

Total floor area for the parts factory: 69.965,42 ft2 

Área total do terreno São João da Boa Vista: 68.000 m2 

Total area of São João da Boa Vista terrain : 731,946 ft2 

Área total construída para a  Divisão Tubos de Aço: 8.800 m2

Total floor area for Steel Tubes Division: 94.722,41 ft2 
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Tubos de aço industriais

▪ Redondos 

▪ Quadrados 

Industrial steel tubes

▪ Round

▪ Square 

Tubos trefilados de precisão

▪ Redondos

▪ Especiais

Drawn precision tubes

▪ Round

▪ Special

Perfilados tubulares

▪ Quadrados

▪ Retangulares

Tubular profiles

▪ Square

▪ Rectangular

Peças e Conjuntos

Pieces and Sets



Tubos de aço carbono com costura 

Carbon steel welded pipes

Cordão de solda interno removido (RR)

Cordão de solda interno alto (RA) 

Internal weld bead removed (RR)

High internal weld bead (RA)

Bitolas quadradas: 30 x 30 mm 

a 100 x 100 mm 

(raio 1,5 a 2,5 X a espessura do material – sob consulta) 

Square gauges: 30 x 30 mm 

to 100 x 100 mm 

(radius 1.5 to 2.5 X material’s thickness – upon request).

Bitolas retangulares: 20 x 40 mm 

a 140 x 60 mm 

(raio 1,5 a 2,5 X a espessura do material - sob consulta) 

Rectangular gauges: 20 x 40 mm 

to 140 x 60 mm 

(radius 1.5 to 2.5 X material’s thickness – upon request).

14



Processos de Operação

Operation Processes

Solda (ERW)

Weld (ERW)

Eddy Current

Eddy Current

Calibração 

Calibration

Tratamento térmico 

Heat Treatment 
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Processos de Operação

Operation Processes

Tratamento térmico 

Heat Treatment 

Tratamento químico  

Chemical treatment

Apontamento 

Sharpening

Trefilação 

Tube drawing

Endireitamento

Straightening

Eddy Current .
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Matéria-prima com ou sem 

costura 

Raw material with or without 

welded product

Tubos redondos 

Round tubes

Diâmetros de 6,00 até 230 mm 

Diameter from 6.00 to 230 mm

Espessuras de 0,50 até 20 mm 

Thickness from 0.50 to 20 mm 
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Matéria-prima com ou sem costura 

Raw material with or without welded product

Tubos quadrados | Square tubes

Lados de 20 mm até 200 mm

Espessuras de 1,50 mm até 12,70 mm

Side: from 20 mm to 200 mm

Thickness: from 1.50 mm to 12.70 mm

Tubos retangulares | Rectangular tubes

Lados de 20 x 30 até 160 x 220 mm

Espessuras de 0,90 até 12,70 mm

Side: from 20 x 30 to 160 x 220 mm

Thickness: from 0.90 to 12.70 mm
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Peças soldadas com componentes 
Welded parts with components

Peças curvadas e furadas  
Curve and drilled parts

Peças usinadas

Machined parts

Peças estampadas

Tubular parts with Stamping components
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Automotiva pesado 

Heavy automotive

Agrícola – máquinas  

Agricultural – machines
Energias renováveis 

Renewable energy

Fora de Estrada 

Off-road

Outros – moveleiro, equipamentos 

industriais, etc. 

Others – furnishing, industrial equipment, etc.

Agrícola – implementos 

Agricultural – accessories
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Materiais

Aço Galvanizado a fogo

Tubos pré-galvanizados

• Estruturas para suportar painéis fotovotaicos

• Tubos redondos, retangulares e quadrados

• Perfis C, U, I, W e H 

• Componentes metálicos para estruturas

• Desenvolvimento de produtos de acordo com os 

requisitos e normas do cliente

Materials
Steel Galvanized by fire
Pre-galvanized pipes

• Structures to support photovoltaic 

panels

• Pipes, profiles and structural metal 

components

• Product development according to customer 

requirements and standards
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• Tubos para coluna de direção

Steering column tube

• Tubo para pedal de freio

Line pedal

• Cilindro de direção hidráulica

Hydraulic Cylinder

• Bucha coxim de câmbio

Sleeve

• Coxim de motor (anti vibratório)

Motor shock absorver

• Tubo para alavanca de câmbio

Gear box handle tube

• Buchas de suspensão

Suspension bush

• Braço de suspensão

Suspension Axle
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• Tubo Travessa para chassi

Cross chassi tube

• Tubo para Cockpit

Cockpit tube
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• Tubo para chassi

Chassi tube

• Tubo para escapamento

Exhaust pipe

• Tubo suporte do paralama

Fender support tube

• Conjunto tubulação de água

Join water pipe

• Tubos para painel

Cross bean panel
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• Tubo quadrados

Square tube

• Tubo Rops

Rops tube

• Perfilados tubulares especiais

Special profiles tubes

• Tubos especiais

Special tubes

• Flecha maior e flecha menor

Arrow mayor and minor
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• Tubo para chassi

Chassi tube

• Tubo para eixo fixo

Axle tube
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• Perfis especiais

Special profiles
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