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AÇOS TREFILADOS | RETIFICADOS | DESCASCADOS | SHAVING

CATÁLOGO
DE PRODUTOS.



Há mais de 60 anos, a TUM é referência 
na produção de aços trefilados, 
retificados, descascados e shaving 
no Brasil.

Há mais de 60 anos, a TUM - Trefilação União de Metais S.A., é referência na produção de

aços trefilados, retificados, descascados e shaving no Brasil.

A atual estrutura, permite atender aos mais diversos segmentos, além do desenvolvimen-
to de novos produtos, mantendo a agilidade, flexibilidade e qualidade, vistas em poucas 
indústrias de trefilação de aços especiais no país.

A TUM, constrói uma história cheia de vitórias e superação, chegando ao patamar capaz 
de atender as mais criteriosas exigências do mercado Nacional e Internacional.

Tal crescimento é reflexo de seu constante aprimoramento, foco em parcerias, comprom-
isso com desenvolvimento sustentável, com nossos colaboradores, e com a comunidade.

Conte sempre conosco!

CONFIANÇA EM AÇOS TREFILADOS.



TRILHANDO CAMINHOS,
TREFILANDO AÇOS.

Oferecer soluções que atendam às necessidades 
dos clientes na transformação do aço de forma 
lucrativa, precisa e sustentável.

MISSÃO

Ser referência internacional em qualidade de produtos 
e serviços nos principais nichos de mercado.

VISÃO

• Valorizamos as nossas pessoas
• Construímos parcerias de longo prazo
• Somos transparentes em nossas relações
• Buscamos processos eficientes e inovadores
• Priorizamos a Sustentabilidade e o Meio Ambiente
• Somos comprometidos com nossas ações

VALORES



LINHA DE
PRODUTOS.

SAE

1006

1010

1015

1018

1020

1035

1040

1045

1050

1060

1070

1080

DIN

–

C10 | Ck10 | Cq10

C15 | Ck15 | Cq15 | Cm15

–

C20 | Ck20 | Cq22 | Cm20

C35 | Ck35 | Cq35 | Cm35 | Cf35

C40 | Ck40 | Cm40

C45 | Ck45 | Cq45 | Cf45

C50 | Ck50 | Cm50

C60 | Ck60 | Cm60

–

C85 | 85Mn3

Aços Carbono para Construção Mecânica

SAE

1212

1213

–

–

1140

–

1141

1144

1146

1117

12L14

DIN

–

–

9SMn28 | 11SMn30

9SMn36

35S20

9SMn28Bi

–

–

48S20

–

9SMnPb28

Aços de Usinagem Fácil

AISI

410

416

420

430

430F

303

304

316

DIN

X10Cr13

X12CrS13

X20Cr13

X6Cr17

–

X8CrNiS 18-9

X5CrNiS 18-0

X5CrNiMo17-12-2

Aços Inoxidáveis e Resistentes ao Calor

SAE

M 2

1090W (VW-1)

52100

DIN

(1.3343)

1.2516

–

Aços Ferramenta e Rápido

SAE

52100

DIN

100Cr6

Aços para Rolamento

SAE

6150

1070

1080

DIN

50CrV4

(1.7223)

(1.7223)

Aços para Mola



CONDIÇÕES DE
FORNECIMENTO.
BITOLA/DIÂMETRO: De 1,20mm até 22,00mm

TOLERÂNCIA: h-9, h-10, h-11

PERFIL: Redondo, sextavado, quadrado e perfis 
especiais conforme desenho

ACABAMENTO: Trefilado, trefilado fosfatizado, 
polido, cobreado, descascado e shaving.

EMBALAGEM: Conforme especificação do cliente

BITOLA/DIÂMETRO: De 1,50mm até 70,00mm

TOLERÂNCIA: h-9, h-10, h-11

COMPRIMENTO: Barras de 1,50 a 6,00 metros

PERFIL: Redondo, sextavado, quadrado e perfis 
especiais conforme desenho

ACABAMENTO: Trefilado, trefilado fosfatizado, 
polido, retificado e descascado

EMBALAGEM: Conforma especificação do cliente
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Outras condições sobre consulta.

SAE

1008

1010

1015

1018

1020

1035

1038

4140

5135

10B22 M

DIN

–

Cq10

Cq15

–

–

Cq35

–

42CrMo4

34Cr4

–

Aços para Deformação a Frio

SAE

4140

4340

5135

5140

6150

8640

DIN

42CrMo4

40CrNiMo6

34Cr4

41Cr4

50CrV4

40NiCrMo22

Aços Ligados para Beneficiamento

Arco Submerso

Arco Submerso

Arco Submerso

Alma de Eletrodos

Alma de Eletrodos

Alma de Eletrodos

TIG

TIG

TIG

MIG

MIG

MIG

MIG

AWS

308L

309L

316L

308L

309L

316L

308LSi

309LSi

316LSi

AWS SRA-5.28 110 S1

AWS SFA-5.9 308 LSI

AWS SFA-5.9 309 LSI

AWS SFA-5.9 316 LSI

Aços para Solda

SAE

5115

8620

4720

DIN

16MnCr5

21NiCrMo2

–

Aços Ligados para Cementação

SAE

52100 (APC)

DIN

–

Aços Prata Carbono



A TUM – Trefilação União de Metais, 
oferece não somente barras e rolos de aço 
trefilado, mas também serviços de 
industrialização, mão de obra, visando 
auxiliar a sua empresa.

Nossos profissionais realizam essa etapa 
com alta precisão, além da certificação de 
qualidade, oferecido por nosso laboratório, 
que possui estrutura para o monitoramento 
de todas as etapas.

Trefilação Descascamento Shaving

Decapagem
Decapagem com Fosfatização

Decapagem com Saponificação

SERVIÇOS DE
INDUSTRIALIZAÇÃO.



A TUM - Trefilação União de Metais atende aos mais diversos 
segmentos, tais como:

• Rolamento
• Automobilístico
• Autopeças
• Usinagem
• Estampagem
• Material Bélico
• Fixadores
• Têxtil

• Petróleo e Gás
• Hospitalar
• Máquinas e Ferramentas
• Agrícolas
• Eletrodomésticos
• Forjaria
• Cadeados e fechaduras
• Entre outros

APLICAÇÕES/SEGMENTOS



Sediada no maior polo automobilístico do Brasil, 
a TUM, possui o que há de mais moderno no 
ramo de transformações do aço. 

Nosso parque fabril conta com equipamentos 
de alta precisão, processos avançados de 
qualidade, além de um sistema logístico 
integrado desde a compra da matéria-prima, 
possibilitando a excelência na rastreabilidade e 
eficiência de entrega. 

INSTALAÇÕES.

• Decapagem Mecânica e Química; 

• Fornos para Tratamento Térmico; 

• Descascadeiras; 

• Shaving; 

• Trefilação a Quente; 

• Eddy Current (inspeção de barras por corrente parasita); 

• Laboratórios Físico, Químico e Metalográficos.

Conheça alguns de
nossos equipamentos:



A TUM – Trefilação União de Metais. detém a mais 
completa tecnologia na produção de aços 
trefilados, retificados, descascados e shaving, o 
que permite grande eficiência produtiva, através do 
desenvolvimento de processos altamente 
avançados e com variado grau de complexidade.

Constantes investimentos em capacitação 
profissional, atualização tecnológica e laboratórios 
completos, garantem o atendimento das exigências 
do mercado e a qualidade dos produtos fabricados.

TECNOLOGIA.



Constituída para ser uma empresa comprometida com a qualidade, a TUM 
oferece produtos e serviços a fim de atender aos mais exigentes mercados.
Nosso Sistema de Gestão da Qualidade possui certificação IATF 16949, ISO 
9001 e ISO 14001 atestada pelo líder mundial em certificações. Tal sistema 
visa o pleno atendimento ao cliente, em conformidade com as normas e 
especificações aplicáveis.

GESTÃO DE QUALIDADE.

Um estreito relacionamento com as maiores 
siderúrgicas do mundo e um amplo estoque de 
matéria-prima resultam em abastecimento 
contínuo, dinâmico e personalizados.

A qualidade da matéria-prima é essencial para o 
processo de fabricação, por isso casa recebimento 
é monitorado através de rigorosas normas e 
especificações

MATÉRIA-PRIMA.



Atenta a questões ambientais e a sua responsabilidade na 
comunidade com a qual interage, a TUM – Trefilação União de 
Metais., possui um Sistema de Gestão Ambiental certificado 
conforme a ISO 14001:2015. Esta certificação assegura que 
toda e qualquer ação realizada pela empresa, desde a 
elaboração de um novo produto ou processo, é avaliada quanto 
ao seu impacto ambiental.

Além disso, a manutenção de mais de 10.000m² de área 
verde, de programas internos de reciclagem, reuso de água 
e redução da poluição, reafirmam nosso compromisso de 
manter o desenvolvimento em harmonia com o meio 
ambiente e a comunidade.

GESTÃO AMBIENTAL.



Phone : +87235552121

Fax : 6653723

Email : Example@email.com

Praça da Colina, 20 • Vila Euro

CEP 09810-100

São Bernardo do Campo • SP • Brasil

 email: tum@tum.com.br

tel.: +55 (11) 4344-5622

www.tum.com.br

/trefilacaouniao /trefilacaouniao/company/tum


