
GRUPO HUMMA

SOLUÇÕES INOVADORAS PARA TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES EM AÇO INOXIDÁVEL E LIGAS ESPECIAIS

HÁ 30 ANOS TRATANDO SUPERFÍCIES

Institucional





O Grupo Humma 

O Grupo Humma nasceu do desejo de melhorar a 
superfície de contato de aços inoxidáveis quanto a 
condição metalúrgica  e  ao mesmo tempo desenvolver 
uma tecnologia que pudesse ser flexível quanto a sua 
aplicação

Assim foi desenvolvida a TECNOLOGIA EPL-H PROCESS



Tecnologia EPL-H PROCESS



           Tecnologia EPL-H PROCESS
      CORROSÃO ELETROLITICA CONTROLADA



          Tecnologia EPL-H PROCESS
       RESULTADO APÓS ELETROPOLIMENTO



Grupo Humma. Líder Nacional em 
serviços de Tratamento de Superfícies. 

✔ Capital 100% brasileira;

✔ Fundada em 1992;

✔ Especializada na área de engenharia de materiais e acabamentos de superfícies.

Ofertar ao mercado serviços de tratamento técnico 
de superfícies em aço inox e ligas especiais, 
aplicados em equipamentos e componentes da 
indústria de processo, com padrão de qualidade 
que atenda aos requisitos mais específicos de cada 
cliente.

NOSSA MISSÃO



O compromisso do GRUPO HUMMA

“buscar a excelência como 
empresa de serviços de 
acabamentos técnicos 

em equipamentos de 

aço inox em todos os 

aspectos, respeitando o 

meio ambiente, a sociedade 

e garantindo a qualidade de 
vida dos nossos 
colaboradores”.



Nossos SERVIÇOS



Nossas soluções para superfícies em
Aços Inoxidáveis e Ligas Especiais. 



Serviços nas Instalações do Cliente
& em Nossa Oficina

Mobilizamos o melhor da nossa oficina 
para as suas instalações a nível Nacional, 
utilizando uma moderna frota de veículos, 
equipamentos de última geração, pessoal 
altamente treinado e nossas tecnologias de 
alta performance. Dispomos de soluções 
inovadoras para superfície do seu 
equipamento ou sistema que pode ser 
limpo nas suas instalações ou em nossa 
oficina. O Grupo Humma oferece também, 
serviços especializados de Inspeções 
Técnicas, Avaliação e Investigação em 
sistemas de alta pureza.



Soluções que disponibilizamos 
para os nossos clientes

✔ Eletropolimento  
✔ Passivação

✔ Limpeza Química

✔ Remoção de Rouge

✔ Inspeção Técnica

✔Investigação e Avaliação de Sistemas

✔ Desinfecção e Remoção de Biofilme

✔ Higienização e Sanitização de Sistemas

✔ Britte Cleaning e Eletrodecapagem

✔ Decapagem Química e Jateamento Úmido

✔ Lixamento Mecânico

✔ Restabelecimento da Integridade

    de Superfícies

ATENDIMENTO ÀS NORMAS



Eletropolimento em equipamentos de 
pequeno, médio e grande porte.

Eletropolimento em Conexões e 
componentes Industriais.

Eletropolimento em Tubos



Limpeza Química e Passivação 
em Equipamentos e Tubulações Sanitárias.

Higienização e Sanitização em Equipamentos e 
Sistemas Sanitários.



Remoção de Rouge, em Sistemas 
Críticos de Alta Pureza

Remoção Biofilme e Desinfecção, em 
Sistemas Críticos de Alta Pureza



Limpeza Química e Passivação em Sistemas Críticos de Alta Pureza



Decapagem Química, Jateamento Úmido, Britte 
Cleaning e Eletrodecapagem em Equipamentos 
Industriais. 

Polimento Mecânico e Lixamento  em 
Equipamentos Industriais



Inspeção Técnica. Verificamos e avaliamos as condições reais de uma 
superfície, seja ela de um sistema novo, ou em operação.

CARACTERIZAÇÃO DO AÇO 
INOXIDÁVEL AISI 304/316

INSPEÇÃO POR MICROSCOPIA 
ÓTICA

INSPEÇÃO POR ENDOSCOPIA 
INDÚSTRIAL

INSPEÇÃO DE RUGOSIDADE

TESTE DE LÍQUIDO 
PENETRANTE

TESTE DE 
PASSIVAÇÃO

TESTE DE 
ESFREGAÇO

INSPEÇÃO POR ULTRASSOM 
(ESPESSURA)

TESTE DE 
RIBOFLAVINA



Inspeção Técnica. Verificamos e avaliamos as condições reais de uma 
superfície, seja ela de um sistema novo, ou em operação.



Serviços de INVESTIGAÇÃO E AVALIAÇÃO de sistemas de Alta Pureza.

Perícia técnica baseada em uma consultoria Investigativa para assegurar ao cliente soluções de problemas 

difíceis encontrados em sistemas de alta pureza e utilidades críticas.



Programas HUMMA



Programas Humma de Manutenção Preventiva.



Programas Humma de Manutenção Preventiva.



Onde ATUAMOS



Segmentos que
    ATUAMOS



Nossa Experiência. Avaliamos e trabalhamos para restabelecer as 
melhores condições de uma superfície, seja ela de um sistema novo, ou 
em operação.



Nossas TECNOLOGIAS



Tecnologias Humma 

Nossa experiência e desenvolvimento na área de tratamentos 
de superfície colaborou para o desenvolvimento de várias 
tecnologias, cada qual com sua específica aplicação, 
proporcionando soluções eficazes para as diversas demandas 
de nossos clientes, além de tornar possível a flexibilidade para 
realização dos trabalhos desde pequenas peças a gigantescos 
equipamentos, tanto em nossa oficina de serviços, quanto nas 
instalações do cliente.



Excelência Profissional 

O Grupo Humma compromete-se em fornecer aos clientes o nível de excelência 
que eles esperam e merecem.



Nossa QUALIDADE



Garantia da
 Qualidade

Contamos com um sistema de 
garantia da qualidade que integra 
controle de qualidade, laboratórios, 
desenvolvimento, treinamento, 
equipamentos, instrumentos e 
padrões que traduzem a excelência 
da qualidade do Grupo Humma.



COMO GARANTIMOS NOSSOS RESULTADOS

Teste de Esfregaço

Teste de Passivação

Teste de Líquido PenetranteInspeção por Microscopia Ótica

Inspeção por Endoscopia 
Industrial

Inspeção por Ultrassom 
(Espessura)

Inspeção de Rugosidade



Segurança e 
MEIO AMBIENTE



O Grupo Humma minimiza os 
resíduos e as emissões tóxicas 
para o ambiente, assegurando 
que nossas operações e produtos 
químicos são , seguros e 
aderentes ao ambiente federal, 
estadual e municipal e 
regulamentos locais relacionados 
aos nossos negócios. Além do 
que, nós continuamente 
pesquisamos processos e 
produtos químicos que são 
ambientalmente amigáveis com 
baixa toxicidade.

Meio Ambiente 



Segurança no Trabalho

O Grupo Humma mantém padrões de desempenho 
que estão  em conformidade com os regulamentos 
de saúde e segurança federais, estaduais e 
municipais. Tomamos medidas apropriadas para 
proteger o bem-estar de todos os nossos 
colaboradores realizando serviços de forma segura 
e de maneira responsável. 



Nossos CLIENTES



Empresas que confiam no nosso trabalho.



Empresas que confiam no nosso trabalho.



FALE COM A GENTE

ENDEREÇO

Unidade Fabril
R. Liliana Cinelli Barros, 130/140, Parque Industrial 
Cep 12970-000 - Piracaia – SP

CONTATO

+55 11 5591-6242

Dúvidas Técnicas
industrial@humma.com.br
assistencia@humma.com.br
qualidade@humma.com.br

Dúvidas Comerciais
comercial@humma.com.br
humma@humma.com.br
mkt.humma@humma.com.br

Dúvidas Administrativas
administracao@humma.com.br
diretoria@humma.com.br

SITE
www.grupohumma.com.br



Fornecendo Soluções Inovadoras ...
... para Acabamentos de Superfície


