
A gente transforma o aço.
E o aço transforma você.

Tubos Trefilados



Tubos de aço-carbono pretos, 
galvanizados e pintados. 
NBR 5580 e NBR 5590.

Tubos 
de Condução

ASTM A178 e ASTM A214.

Tubos para Caldeiras, 
Condensadores e Trocadores 

de Calor

ASTM A252 Grau 3.

Tubos 
para Fundações

Multidirecional e Fachadeiro.

Andaimes

Tubos especiais e componentes para 
diversas aplicações, como: eixos de 

suspensão, amortecedores, jaquetas 
e colunas de direção, entre outros.

Peças e Componentes 
Automotivos

Poliestireno expandido com 
opções de densidade para 

diversas aplicações.

Soluções em EPS

Produzidas em aço carbono, 
reguláveis, reutilizáveis e 
ecologicamente corretas.

Escoras Metálicas

Lambris com revestimento 
zincado ou Galvalume®.

Lambril

Eletrodutos rígidos galvanizados.

Eletrodutos 
Galvanizados

Tubos de aço-carbono de 5 9/16“ 
até 12 ¾”, para condução de óleo, 
minerais, gases e combustíveis.

Line Pipe 
API 5L

Perfilados e Dobrados.

Perfis 
Estruturais

Escapamentos, catalisadores 
e ponteiras automotivas.

Escapamentos 
Aftermarket

Tubos de aço-carbono com bitolas 
de 15,87 até 339,70mm. Redondos, 

quadrados e retangulares.

Tubos Estruturais 
e Industriais

Conforme especificações 
da NR 18.

Tubos 
para Andaimes

Tubos de aço-carbono de 5 1/2“ até 
13 3/8”, para revestimento de poços 

de petróleo ou gás.

Casing 
API 5CT

Sistema composto 
por vigotas metálicas e EPS.

Lajes 
Nervuradas

Aplicação em veículos leves, pesados, 
máquinas agrícolas 

e máquinas de construção.

Sistemas de Exaustão 
para Montadoras

Revestimento de zinco por imersão 
a quente e com posterior 
acabamento por sopro.

Tubos 
Galvanizados

Tubos trefilados de alta precisão.

Tubos 
Trefilados

Telhas tradicionais, decorativas, 
termoacústicas e acabamentos.

Coberturas 
Metálicas em Aço

Corte longitudinal de bobinas 
de aço-carbono.

Slitters

Inovação e tecnologia com qualidade 
e eficácia para todos os mercados

Agronegócio Automotivo DistribuiçãoÓleo e Gás

Consolidada como uma das maiores processadoras de aço 
do Brasil, a Tuper acompanha a evolução do mercado com 
amplas e modernas linhas de produtos.

Em mais de 50 anos de atuação, a empresa conquistou 

alto padrão de qualidade e excelência, participando de 
importantes projetos para o desenvolvimento do Brasil.

Com moderno parque fabril e alta capacidade produtiva, 
a Tuper atende às mais exigentes normas nacionais e 
internacionais, sempre comprometida com o cliente.

Além de atuar no setor da construção civil, a Tuper também 
opera nos setores da indústria, óleo e gás, agronegócio, 
escapamentos e catalisadores (para o mercado de 
reposição) e automotivo original.

• Uma das maiores processadoras de aço do Brasil
• 826 mil toneladas de capacidade produtiva
• 3 plantas industriais com 120 mil m² no total
• 21 centros de distribuição pelo Brasil

Construção Civil Indústria

LINHA DE PRODUTOS
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TUBOS 
TREFILADOS

NORMAS 
ATENDIDAS

DIMENSIONAIS 
ATENDIDOS

Para atender às mais diversas 
aplicações em diferentes segmentos 
de mercado, a Tuper produz tubos 
trefilados de alta precisão, a partir de 
tubos soldados produzidos na própria 
fábrica. A excelência dos produtos e 
serviços Tuper é garantida através 
dos sistemas de monitoramento do 
processo de produção e inspeções 
de qualidade, realizadas ao longo 
das várias fases da cadeia produtiva.

No processo de trefilação, o tubo de 
aço é estirado por meio de uma força 
de tração, utilizando ferramentas 
externas e internas, alterando o 
seu dimensional, as propriedades 
mecânicas e o acabamento 
superficial. 

O resultado é um produto com maior 
precisão dimensional, melhores 
propriedades mecânicas e superfícies 
de baixa rugosidade. A Tuper produz 
tubos de aço carbono com solda, 
trefilados a frio, nos perfis 
redondos e especiais.

Bobina: 
formação do tubo

Tratamento 
químico

Análise de 
matéria-prima

1 2 3

Análise 
dimensional

Análise 
dimensionalTrefilação

 7  8  9

Controle de 
qualidade ExpediçãoTestes mecânicos

13 14 15

Tratamento 
químicoPontas Tratamento 

térmico

6 5 4

Tratamento 
químicoEndireitamento Destopo

12 11 10

Diâmetro 16,00mm a 
120,00mm

Espessura 1,00mm a 
6,00mm

FLUXOGRAMA DE PRODUÇÃO 
DE TUBOS TREFILADOS

ASTM 
A513 Tipo 5

NBR 5599
DIN EN 

10305-2 / 
(DIN 2393)

ASTM A214

4 5TUPER.COM.BR



NORMA DE TUBOS TREFILADOS

Norma de tubos trefilados para fins mecânicos, com requisitos de tolerância restrita, bitolas fora de padrão, uniformidade nas propriedades 
mecânicas, perfis especiais, boa qualidade superficial. Estes tubos são utilizados nas indústrias de autopeças, motocicletas, entre outros.

Denominação Símbolo Descrição

Trefilado Duro 
(Acabamento a Frio) +C BK Sem tratamento térmico.

Trefilado Macio 
(Leve Acabamento a Frio) +LC BKW

Após o último tratamento térmico segue uma leve trefilação de acabamento (a 
frio). Quando aplicado um processamento adequado, o tubo permite conformar 

dentro de certos limites. Ex.: Curvar, alargar.

Trefilado com 
Alívio de Tensão +SR BKS Alívio de tensão em atmosfera controlada após o último passe na trefila.

Recozido +A GBK Recozido em atmosfera controlada após o último passe na trefila.

Normalizado +N NBK Normalizado em atmosfera controlada após o último passe na trefila.

Classe do Aço Composição Química (máx) Propriedades Mecânicas (Valores Mínimos)

Nome 
do aço N° C% Mn% Si% P% S%

+C +LC +SR +A +N

LR 
MPa AI% LR 

MPa AI%
LR 

MPa
LE 

MPa AI% LR 
MPa

AI% LR 
MPa

LE 
MPa AI%

E155 1.0033 0,11

0,70

0,35

0,0250

400 6 350 10 350 245 18 260 28 270/410 155 28

E195 1.0034 0,15 420 6 370 10 370 260 18 290 28 300/440 195 28

E235 1.0308 0,17 1,20 490 6 440 10 440 325 14 315 25 340/480 235 25

E275 1.0225 0,21 1,40 560 5 510 8 510 375 12 390 22 410/550 275 22

E355 1.0580 0,22 1,60 0,55 640 4 590 6 590 435 10 450 22 490/630 355 22

SEGMENTOS E APLICAÇÕES

Cabines Estruturas Hidráulico

CardansAutopeças Motopeças

PRINCIPAIS 
PRODUTOS

 1

 5

 2

 6

 3

 7

 8

 9

 4

Amortecedor 
de porta-malas

Buchas 
de suspensão

Estrutura do banco 
dianteiro e traseiro

Amortecedores

Coluna de direção

Barra estabilizadora

Cardan

Cross car beam

Bieletas Entre outras 
aplicações
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DIN EN 10305 - 2 (Antiga DIN 2393)

Estado de fornecimento
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TUPER S.A.  
Avenida Prefeito Ornith Bollmann, 1441 

Bairro Brasí lia 
CEP 89288-900 • São Bento do Sul • SC 

  +55 47 3631 5000 
tuper@tuper.com.br

A Tuper sabe que excelência e vanguarda em tecnologia são essenciais 
para o sucesso. Por isso, todas as unidades realizam constante 
aprimoramento tecnológico e de processos.

Além disso, a empresa conta com uma estrutura sólida para o 
desenvolvimento de novos produtos, com laboratórios equipados 
para realizar análises químicas, ensaios mecânicos e metalúrgicos, 
alinhados com os melhores conceitos mundiais. 

EXCELÊNCIA NOS PRODUTOS 
E SERVIÇOS TUPER

/grupotupertuper.com.br

Assista ao nosso manifesto
ISO 9001 ISO 14001


