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



INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

para todos os mercados.
com qualidade e eficácia

A Tuper segue inovando e investindo em novas 
tecnologias para agregar ainda mais valor aos 
seus produtos, proporcionando aos clientes a 
redução de cadeias produtivas e conferindo 
resultados com maior rapidez e eficiência.

Trefilação de Tubos 

Atende rigorosas tolerâncias 
geométricas e dimensionais.

Revestimento de Tubos 

O revestimento garante proteção 
anticorrosiva e/ou mecânica, 
conforme a necessidade 
da aplicação.

Corte a Laser 

Tecnologia 2D e 3D 
para corte de alta qualidade 
e precisão.

Curvamento de Tubos 

Tecnologia rotary-draw 
CNC para curvamento 
de alta precisão.

End Forming 

Expansão, redução 
ou alteração geométrica 
de extremidades de tubos.

Estampagem 

Conformação mecânica 
de chapas e tubos (corte, 
dobra, repuxo).

Tratamento Químico 

Preparação da superfície 
para processamento posterior.

Corte a Plasma 
e Oxiacetileno 

Componentes tubulares 
nas mais diversas 
configurações.

Tratamento Térmico 

Condicionamento para conferir 
propriedades mecânicas à 
aplicação do tubo.

Corte, Escovação 
e Lavação de peças 

Cortes múltiplos 
simultâneos com 
suavização das arestas 
das faces.

Inspeção 

Eddy current, ultrassom, 
achatamento, 
hidrostático, visual, 
dentre outros.

Metrologia 

Centro de controle 
geométrico 
e dimensional.

Usinagem 
de Precisão 

Comprimentos em 
tolerâncias rigorosas 
e faces com bordas 
perfeitas.



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 um alto padrão de qualidade 
e excelência, participando de importantes 

projetos para o desenvolvimento do Brasil.

Com seu moderno parque fabril e alta 

capacidade produtiva, a Tuper atende 
as mais exigentes normas nacionais e 
internacionais, sempre comprometida 
com o cliente.

A moderna estrutura permite que a Tuper 

atenda o mercado com soluções para os setores 

de Óleo e Gás, Construção Civil, Indústria, 
Automotivo, Agronegócio e Distribuição.

conduzindo soluções

3 PLANTAS  INDUSTRIAIS

20+  CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO

120 MIL/M²  DE ÁREA CONSTRUÍDA

826 MIL/TON  
CAPACIDADE DE 
TRANSFORMAÇÃO 
DO AÇO

A TUPER TEM ALTA CAPACIDADE DE 
TRANSFORMAR O AÇO EM SOLUÇÕES 
PARA INÚMERAS APLICAÇÕES.

TRANSFORMANDO AÇO,

R$ 3 BI FATURAMENTO 2021
(ESTIMATIVA)



Amplo portfólio de produtos e uma moderna estrutura fabril 
permitem que a Tuper acompanhe e atenda com excelência 
e qualidade os desafios do desenvolvimento sustentável, 
com inúmeras aplicações na Indústria, Construção 
Civil, Óleo e Gás, Automotivo, Agronegócio 
e no mercado de Distribuição.

GARANTIA DE EXCELÊNCIA 
NOS PRODUTOS E SERVIÇOS PRESTADOS.

LINHA DE PRODUTOS

há mais de 50 anos.
Com tecnologia e evolução

Tubos trefilados de alta 
precisão.

TUBOS 
TREFILADOS

Tubos de aço carbono de 
5 9/16 “ até 12 ¾”, para 

condução de óleo, minerais, 
gases e combustíveis.

LINE PIPE 
API 5L

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

de petróleo ou gás.

CASING 
API 5CT

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

quadrados e retangulares.

TUBOS ESTRUTURAIS 
E INDUSTRIAIS

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

TUBOS 
DE CONDUÇÃO

Revestimento de zinco por 
imersão a quente e com posterior 

acabamento por sopro.

TUBOS 
GALVANIZADOS

Eletrodutos rígidos 
galvanizados.

ELETRODUTOS 
GALVANIZADOS

Conforme especificações 
da NR 18.

TUBOS 
PARA ANDAIMES

ASTM A178 e ASTM A214.

TUBOS PARA CALDEIRAS, 
CONDENSADORES E 

TROCADORES DE CALOR



Escapamentos, catalisadores 
e ponteiras automotivas.

ESCAPAMENTOS 
AFTERMARKET

Aplicação em veículos leves, 
pesados, máquinas agrícolas 
e máquinas de construção.

SISTEMAS DE 
EXAUSTÃO PARA 
MONTADORAS

Tubos especiais e componentes 
para diversas aplicações como: 

eixos de suspensão, amortecedores, 
jaquetas e colunas de direção, 

entre outros.

PEÇAS E COMPONENTES 
AUTOMOTIVOS

Óleo e Gás

Distribuição

Construção Civil

Automotivo

Indústria

Agronegócio

SEGMENTOS ATENDIDOS

Telhas tradicionais, 
decorativas, termoacústicas 

e acabamentos.

COBERTURAS 
METÁLICAS EM AÇO

Perfilados e Dobrados.

PERFIS ESTRUTURAIS

ASTM A252 Grau 3

TUBOS PARA 
FUNDAÇÕES

Sistema composto 
por vigotas metálicas e EPS.

LAJES 
NERVURADAS

Multidirecional e Fachadeiro.

ANDAIMES

Corte longitudinal de bobinas 
de aço carbono.

SLITTERS



ENGENHARIA

que atua com o cliente.
Corpo técnico especializado

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.

ISO 14001IATF 16949API Q1ISO 9001

A excelência nos produtos e serviços Tuper é garantida através dos sistemas 
de monitoramento do processo de produção e pelas inspeções de 

qualidade, realizadas ao longo das várias fases da cadeia produtiva. 
Confira abaixo as principais certificações das diversas unidades da empresa:

EXCELÊNCIA NOS PRODUTOS E SERVIÇOS TUPER

CERTIFICAÇÕES



COMPROMETIMENTO COM A  
CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Eficaz sistema de gestão ambiental,
 certificado pela ISO 14001

Estação de tratamento para os 
efluentes gerados nos processos

Programa de educação  
ambiental

Projetos voltados à redução do 
consumo de recursos naturais  e 
da geração de resíduos

Análises periódicas do solo e da 
água subterrânea para evitar 
riscos de contaminações

Reciclagem de 96% de todo 
resíduo gerado no Grupo

Cisterna com capacidade para 
captação de 750.000l de água  
da chuva

Monitoramento das 
emissões atmosféricas

Controle dos fornecedores 
 e prestadores de serviços 



Avenida Prefeito Ornith Bollmann, 1441 • Bairro Brasília
CEP 89288-900 • São Bento do Sul • SC

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

www.tuper.com.br


