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Marcegaglia do Brasil

7 millhões de condensadores aramados

240 milhões de metros de tubos 
  de aço para refrigeração

180.000  toneladas de tubos de aço carbono

20.000 toneladas de tubos de aço inoxidável

220.000  toneladas de chapas/blanks 

30.000  toneladas de slitters 

20.000  toneladas de perfis estruturais

Garuva

Brasília

Rio de Janeiro
São Paulo



Inaugurada em 2000, localizada em Garuva, 
Estado de Santa Catarina, a Marcegaglia 
do Brasil tem sua produção voltada à 
fabricação de produtos siderúrgicos 
e componentes para refrigeração. 
O complexo industrial ocupa uma área 
de 220.000 m² 
e conta com 116.000 m² de área construída 
onde 710 colaboradores são encarregados 
de disponibilizar ao mercado produtos 
com a mais alta qualidade. 

A Marcegaglia do Brasil tem a certificação 
de qualidade ISO 9001/2008 e a certificação 
ambiental ISO 14001. 

Para a linha de tubos carbono possui 
a certificação de qualidade conforme 
ABNT NBR 5580/NBR 5590 e para a linha 
de refrigeração possui a certificação RoHS.



Linha de produção

1  Componentes para refrigeração

2  Tubos de aço carbono

3  Tubos de aço inoxidável

4  Slitters

5  Chapas/blanks

6  Perfis estruturais

1

2
6

5

3

4



Aços para aplicações 
mecânicas e de precisão

Transporte de fluidos

Tubos para a construção e decoração

Tubos para aplicações 
mecânicas e automotivas

Tubos para condensadores 
e componentes para 
a indústria da refrigeração

Tubos para aplicações 
hidráulicas 
e oleodinâmicas

Exemplos 
das principais aplicações



Tubos de aço carbono
para refrigeração

Diâmetro min. (mm) 4,00

Diâmetro máx. (mm) 9,52

Espessura min. (mm) 0,64

Espessura máx. (mm) 0,71

Tubos de aço eletrosoldados.
Podem ser lúcidos ou zincados (galvanizados). 
São utilizados principalmente na fabricação
de condensadores, evaporadores
e tubos de aquecimento.

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- Exigências adicionais ou divergentes das presentes 

 especificações deverão ser analisadas e acordadas previamente

- Tubos fornecidos em bobinas ou em barras



Características técnicas

QUALIDADE Tubo de aço eletrosoldado de baixo carbono 1006/1010 (SAE J526), NBR 5906

APARÊNCIA 
SUPERFICIAL

Resistência a salt spray: ASTM B117 (tubo zincado) ≥ 48 horas
O tubo lúcido é fornecido com a superfície exterior oleada
O tubo galvanizado recebe o processo de zincagem a fogo

PROPRIEDADES 
FÍSICO-QUÍMICAS

Resíduo interno insolúvel máx 12 mg/m2 

Resíduo interno solúvel máx 28 mg/m2

Resíduo interno total máx 40 mg/m2

ASTM A254
e NBR 14666

Umidade interna máx 50 mg/l NBR 14667

Reatividade química NBR 14668

Compatibilidade com o gás R134a máx -36 °C NBR 14669

PROPRIEDADES
MECÂNICAS

Resistência à ruptura ≥ 290 MPa
Limite de escoamento ≥ 170 MPa
Alongamento ≥ 14%
Dureza máx 80 HR 15 T
Resistência à ruptura hidráulica ≥ 725 psi
Expansão máx 25%



Tubos de aço carbono
com costura

Diâmetro min. (mm) 12,70

Diâmetro máx. (mm) 171,45

Espessura min. (mm) 0,60

Espessura máx. (mm) 8,00

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- Tolerâncias dimensionais conforme as normas de fabricação

- Sob consulta, poderão ser fornecidos tubos com diâmetros 

 e espessuras diferentes da tabela e/ou com seções especiais

- Exigências adicionais ou divergentes das presentes 

 especificações deverão ser analisadas e acordadas previamente

- Testes destrutivos de expansão, bordeamento e achatamento  

 são realizados em todos os lotes independente da solicitação

NORMAS

NBR 5580, NBR 5590 (SCH40 e SCH80),

NBR 6591, NBR 8261, NBR 8261 (NR18),

EN 10220 (antiga DIN 2458),

EN 10255 (antiga DIN 2440), 

EN 10305-3 (antiga DIN 2394), 

EN 10305-5 (antiga DIN 2395)

ASTM A500

ASTM A513



Comprimentos padrão

Tubos com comprimento padrão 6 metros (outras dimensões sob consulta)

Tubos cortados - comprimento mínimo de 70 mm; corte em ângulo sob consulta 
(verificar disponibilidade de bitola e espessura)

Tubos fornecidos em fardos (quantidade conforme padrão Marcegaglia)

Características técnicas

GAMA PRODUTIVA
Perfis com secção circular, quadrado, retangular e especiais 
(oblongo, oblongular e elíptico)

MATERIAL UTILIZADO

Aço laminado FF - Fina Frio, FQ - Fina Quente e QD - Decapado. 
Material SAE 1006 / 1010 / 1012 (outros aços sob consulta)

Aço ZC - Zincado conforme NBR 7008

SOLDA Alta frequência (HF) 
Posição do cordão de solda: para tubo quadrado, 
retangular e especiais - sob consulta



Tubos de aço inoxidável 
com costura

Diâmetro min. (mm) 15,87

Diâmetro máx. (mm) 168,30

Espessura min. (mm) 1,00

Espessura máx. (mm) 3,91

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- Tolerâncias de dimensões conforme as normas de fabricação

- Sob consulta, poderão ser fornecidos tubos com diâmetros 

 e espessuras diferentes da tabela e/ou com seções especiais

- Exigências adicionais ou divergentes das presentes 

 especificações deverão ser analisadas e acordadas previamente

- Identificação com etiqueta no fardo e marcação 

 ao longo da barra

NORMAS

ASTM A268, ASTM A249, ASTM A269, ASTM A270, 

ASTM A312, ASTM A554, ASTM A778



Comprimentos padrão

Tubos com comprimento padrão 6 metros (outras dimensões sob consulta)

Tubos cortados - comprimento mínimo de 70 mm; corte em ângulo sob consulta 
(verificar disponibilidade de bitola e espessura)

Tubos fornecidos em fardos 
(quantidade conforme padrão Marcegaglia)

Características técnicas

GAMA 
PRODUTIVA

Perfis com secção circular, quadrado, retangular

SOLDA Alta freqüência (HF), Laser ou TIG

ACABAMENTO
Série 3XX: escovado brilhante exceto quadrados e retangulares

Série 4XX: superfície lisa. Podendo ser escovado sob consulta



Processamentos padrão 
e opcionais

Teste não destrutivo eddy current (EC)

Tratamento térmico (Solubilização)

Marcação (MA)

Laminação ou remoção do cordão de solda 



Espessura min. (mm) 0,35

Espessura máx. (mm) 12,70

Largura mínima (mm) 250

Largura máxima (mm) 2.000

Comprimento mínimo (mm) 300

Comprimento máximo (mm) 12.000

Aços planos e derivados

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- Exigências adicionais ou divergentes das presentes 

 especificações deverão ser analisadas e acordadas previamente

Chapas de aço carbono

Tolerâncias sob consulta.



Espessura min. (mm) 0,35

Espessura máx. (mm) 8,00

Largura mínima (mm) 25

 45

Largura máxima (mm) 2.000

Diâmetro externo máximo (mm) 2.100

Diâmetro interno (mm) 762

 610

 762

Peso máximo (kg) 26.000

Slitter de aço carbono 

 Tolerâncias específicas, sob consulta.



Perfis estruturais

Largura min. (mm) 60

Largura máx. (mm) 150

Espessura min. (mm) 2,00

Espessura máx. (mm) 3,75

Características técnicas

DESIGNAÇÃO Formação contínua, perfilado a frio

MATERIAL
Material FQ - Fina Quente SAE 
1006/1010 (outros aços sob consulta)

NORMA

NBR 6355



TESTES EM 
LABORATÓRIO
Tração

Alongamento

Embutimento

Dureza

Visual

Dimensional

Rugosidade

Câmara salina

Câmara úmida

Umidade interna

Resíduo interno solúvel

Resíduo interno insolúvel

Compatibilidade 
com o gás R134a

Metalográfico

Análise química de identificação 
de até 30 elementos

TESTES NA LINHA 
DE PRODUÇÃO
Corrente parasita

Visual

Dimensional

Expansão

Bordeamento

Achatamento

Torção

Estanqueidade

Retilineidade

Laboratório

A Marcegaglia do Brasil desenvolve e 

disponibiliza ao mercado produtos de alto 

padrão de qualidade reconhecidos com as 

seguintes certificações:

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

NBR 5580 e NBR 5590

Certificação CRCC (Petrobrás)

Certificação de produto Rohs.

Sistema da Qualidade Certificado 



MARCEGAGLIA DO BRASIL
Rodovia BR101 km 11 • Bairro Urubuquara 
89248-000 Garuva, Estado de Santa Catarina - Brasil
vendas@marcegaglia.com.br • www.marcegaglia.com.br


