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1958
Início das atividades da indústria de tubos trefilados e perfilados tubulares, em

São Paulo.

1973
Inauguração da nova planta de Guarulhos (SP);

1993
Nova fábrica de peças e conjuntos tubulares; diversificação da linha produzindo 

perfis tubulares e formatos especiais;

2000
Tornou-se a maior empresa de capital 100% nacional no ramo de trefilação e 

perfilação de tubos de aço;

2010
Ampliação da estrutura e investimentos em equipamentos: 

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

decapagem; 
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2012
Inauguração da Unidade São João da Boa Vista (SP) | Tubos com costura; 

2015
Novo forno para recozimento / normalização foi instalado em Guarulhos (SP); 

2017
Prêmio “Brasil Galvanizado” na categoria Novas Aplicações com o projeto –

Usina Fotovoltaica Pirapora.

2018
Prêmios “Fornecedor Partner” e “Excelência em Gerenciamento de Custos 2017” 

pelo cliente John Deere;

2021
Execução de projeto para captação e reutilização das águas de chuva;

Reforma e ampliação da E.T.E. (Estação de tratamento de Efluentes) para 

reutilização da água no processo produtivo;
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2021
Reforma de forno industrial para recozimento e normalização, aumentando em 

80% nossa capacidade de tratamento térmico;

2021 
Investimentos no estoque estratégico de peças de reposição para minimizar os 

riscos de parada de máquina e possíveis impactos nas entregas para nossos 

clientes;

2022
Retrofit em diversos equipamentos e aquisição de outros para aumento de 

produtividade e redução de custos, tais como: compressor de ar mais eficientes, 

pontes rolantes mais rápidas e seguras, automação em alimentação de 

máquinas em geral, melhorias na logística, layout e movimentação interna, etc;

2022
Aquisição de máquina dobradeira de chapas (NEWTON) - para Perfis diversos 

com espessura até 6,5mm e 4m de comprimento - Segmento novo - trazendo 

ainda mais soluções para nossos clientes;
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São João da 
Boa Vista

▪ Planta Industrial - Fábrica III.

.

Trefila

▪ Nova Trefila (até 240 mm Ø) ou 

três tubos simultâneos;

Decapagem

▪ Ampliação da Decapagem;

Máquinas

▪ Outras máquinas menores para a 

fábrica de peças;

▪ Nova Estação de Tratamento de 

Água E.T.E.;

Unidade
Guarulhos

Reforma do Forno

▪ Manutenção do Forno – Recozimento / 

Normalização;
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41.000 
Área total do terreno Guarulhos

14.000 
Área total construída para a fábrica de tubos

6.500 
Área total construída para a fábrica de peças

68.000 
Área total do terreno São João da Boa Vista

8.800 
Área total construída para a  Divisão Tubos de Aço
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Tubos de aço industriais
▪ Redondos 
▪ Quadrados 

Tubos trefilados de precisão
▪ Redondos
▪ Especiais

Perfilados tubulares
▪ Quadrados
▪ Retangulares

Peças e Conjuntos Processos de Operações
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Processos de Operação

• Tratamento térmico;

• Tratamento químico;

• Ponteamento de tubos;

• Trefilação;

• Endireitamento; 

• Eddy Current;



Fornecimento

• Tubos de aço carbono com costura;

• Cordão de solda interno removido (RR);
• Cordão de solda interno alto (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) 

• Bitolas retangulares: 20 x 40 mm a 140 x 60 mm;
(raio 1,5 a 2,5 X a espessura do material - sob consulta) 
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Processos de Operação

• Solda (ERW);

• Eddy Current;

• Calibração;

• Tratamento térmico;
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Matéria-prima com ou sem 
costura 

• Tubos redondos;

• Diâmetros de 6,00 até 230 mm;

• Espessuras de 0,50 até 20 mm; 



Matéria-prima com ou sem costura 

• Tubos quadrados
Lados de 20 mm até 200 mm;
Espessuras de 1,50 mm até 12,70 mm;

• Tubos retangulares
Lados de 20 x 30 até 160 x 220 mm;
Espessuras de 0,90 até 12,70 mm;
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• Peças soldadas com componentes; 

• Peças curvadas e furadas ;

• Peças usinadas;

• Peças estampadas;



Perfis Especiais 

• A Metalúrgica Golin é pioneira na fabricação de perfis 

especiais trefilados; 

• Podemos produzir todos os tipos de projetos para 

fabricação de tubos Rops usados para fabricação de 

cabines e fixação de vidros para colunas; 

• Produzimos e entregamos para os principais fabricantes 

de máquinas e metalúrgicas do setor;
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A Metalúrgica Golin, garante aos seus clientes os melhores tubos 

para caldeira, tubos para condensador, evaporador, 

pré-aquecedor, aquecedor, serpentinas e gerador de gases. 

Os tubos para caldeira podem ser fornecidos 

com costura e ou sem costura.

Tratamento no forno 
com atmosfera controlada – até 900º C

Ensaios em testes em laboratório:

• Achatamento; 

• Tolerância dimensional; 

• Ensaios não destrutivos correntes parasitas;

• Eddy Curent em 100% do lote;

Atendendo aos requisitos especificados nas normas
(ASTM A 178, A 214, A 179 e A 192).
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Teste não destrutivos: Eddy Current 100%

Requisitos da Norma
Composição %

Elemento ASTM A 178 ASTM A 179 ASTM A 192 ASTM A 214
C 0.06 – 0.18 0.06 – 0.18 0.06 – 0.18 0.18

Mn 0.27 – 0.63 0.27 – 0.63 0.27 – 0.63 0.27 – 0.63

P máx. 0.035 0.035 0.035 0.035

S máx. 0.035 0.035 0.035 0.035

Si --- --- --- ---

Dureza (Hrb) --- --- 72 máx. 77 máx.
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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;
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• Tubos para coluna de direção;

• Tubo para pedal de freio;

• Cilindro de direção hidráulica;

• Bucha coxim de câmbio;

• Coxim de motor (anti vibratório);

• Tubo para alavanca de câmbio;

• Buchas de suspensão;;

• Braço de suspensão
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• Tubo Travessa para chassi;

• Tubo para Cockpit;
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• Tubo para chassi;

• Tubo para escapamento;

• Tubo suporte do paralama;

• Conjunto tubulação de água;

• Tubos para painel;
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• Tubo quadrados;

• Tubo Rops;

• Perfilados tubulares
especiais;

• Tubos especiais;

• Flecha maior e flecha menor;
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• Tubo para chassi;

• Tubo para eixo fixo;
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• Perfis especiais;



31www.golin.com.br


