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Tubos de aço carbono com costura

NBR 6591:2008 – Normas de tubos para fins industriais

Esta Norma fixa as características e medidas dos tubos de aço-carbono, soldados por

resistência elétrica ERW (Electric Resistance Welded), de seção circular, quadrada,

retangular e especial, obtidos a partir de bobinas e chapas de aço laminadas a frio, a

quente ou revestidas, para aplicações industriais em geral.

NBR 8261:2010 – Norma de tubos para estruturas soldadas, 

parafusadas e rebitadas 

Esta Norma estabelece os requisitos exigíveis para encomenda, fabricação e fornecimento

de tubos de aço-carbono, formado a frio, com e sem solda, de seção circular, quadrada e

retangular, destinado a aplicação em estruturas soldadas, parafusadas e rebitadas.



ASTM A500:2013 – Norma de tubos para aplicações estruturais 

Esta norma estabelece os requisitos exigíveis para encomenda, fabricação e fornecimento

de tubos de aço-carbono, formado a frio de seção circular, quadrada e retangular, destinado

a aplicações em estruturas em geral.

* Aplicável para espessuras de parede maior ou igual a 3,0 mm. Para espessuras de parede menor, o alongamento dever ser

calculado de acordo com a seguinte equação: A = (2,20 x e + 17,50).

** Aplicável para espessuras de parede maior ou igual a 4,6 mm. Para espessuras de parede menor, o alongamento dever ser

calculado de acordo com a seguinte equação: A = (2,40 x e + 12,00).

*** Aplicável para espessuras de parede maior ou igual a 3,0 mm. Para espessuras de parede menor, o alongamento dever ser

estabelecido por acordo prévio.

DIN EN 10305-3:2016 – Norma de tubos redondos para aplicações de 

precisão 

Esta norma estabelece as condições técnicas de fornecimento de tubos soldados 

conformados a frio de seção circular para aplicações de precisão.

* ou 0,35 mm o que for menor (sob consulta prévia)

** Para diâmetros <15 mm, desvio sob acordo prévio. 

** Para lados ≤30 mm.



Obrigatório.

DIN EN 10305-5:2016 – Norma de tubos quadrados e retangulares para 

aplicações de precisão 

Esta norma estabelece as condições técnicas de fornecimento de tubos soldados 

conformados a frio de seção quadrada e retangular para aplicações de precisão.

* ou 0,35 mm o que for menor (sob consulta prévia)

** Para lados ≤30 mm. 
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Outras normas disponíveis



Aços – Principais normas técnicas 



NBR 5580:2015 –

Norma de tubos de 

aço-carbono para usos 

comuns na condução 

de fluidos.

Esta norma estabelece os 

requisitos para tubos de aço 

carbono, com ou sem 

revestimento de zinco, para 

condução de água, gás, vapor 

e outros fluídos não 

corrosivos. 

NBR 5590:2015 –

Norma de Tubos de 

aço-carbono com ou 

sem solda longitudinal, 

pretos ou galvanizados. 

Esta norma estabelece os 

requisitos de tubos para 

condução de fluídos não 

corrosivos sob pressão e 

aplicações mecânicas, sendo 

também aceitável para uso 

comum em linhas de vapor, 

água, gás e ar comprimido.


