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Aço
Inoxidável

Empresa Amiga da Criança

Equipamentos modernos, profissionais capacitados e
responsabilidade social. A Armco tem tudo o que é
necessário para oferecer as melhores soluções em aço:
qualidade, tecnologia e inovação em uma só marca.
Motivo pelo qual ela faz parte dos melhores produtos.

• Baixo Carbono
e Aços de Alta
Resistência
• Alto Carbono
Temperado

• Médio, Alto
Carbono e
Aços Ligados
• Flat Wire
• Aços Inoxidáveis

• Aço Rápido
• Aços Pré-revestidos
• Bobinas Finas a Frio
e Finas a Quente,
Rolos, Chapas e Blanks
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Tel.: (55) (11) 6343-2600 - Fax: (55) (11) 6343-2838
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O produto que você usa tem nosso aço.
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Armco d
faz parceria

aços baixo carbono, facilidade de
limpeza/baixa rugosidade superficial,
aparência higiênica, material inerte: não
modifica cor, sabor ou aroma dos alimentos, facilidade de conformação,
facilidade de soldagem/união, mantém
suas propriedades em uma faixa muito
ampla de temperatura, até mesmo muito
baixas (criogênicas), acabamentos superficiais variados, forte apelo visual
(modernidade, leveza e prestígio), relação custo/benefício favorável, baixo
custo de manutenção e material 100%
reciclável.

com gr

Bilste
O produto
que você usa
tem nosso aço.
• Baixo Carbono
e Aços de Alta Resistência
• Médio, Alto Carbono e
Aços Ligados
• Alto Carbono Temperado
• Flat Wire
• Aços Inoxidáveis
• Aço Rápido
• Aços Pré-revestidos
• Bobinas Finas a Frio
e Finas a Quente, Rolos,
Chapas e Blanks

Nós fazemos
até o que você
não imagina.
Consulte sempre
nosso departamento
técnico.
Você vai se
surpreender.

Empresa Amiga da Criança

A Armco brinda seus dez anos de
empresa 100% brasileira com um
acordo de cooperação e assistência
tecnológica, industrial e de
mercado com o Grupo Bilstein.
á uma década, os executivos da Armco do
Brasil adquiriam o controle acionário da empresa. Na época, o maior
caso de management
buyout da história do País. Com a
compra, a Armco manteve o nome
e acesso à tecnologia de ponta da
Armco Inc., anos depois vendida
para AK Steel.
Os anos passaram. A tensão e
os receios das mudanças que poderiam haver com a compra foram
superados. Hoje, líder de mercado
no setor de relaminados, a Armco

H

processa mais de 150 mil toneladas
de aço, e tem em sua carteira
nomes de peso como Ford, Fiat,
GM e Volks, entre outros, tendo
como principal consumidor o setor
automotivo, responsável por grande parte da receita da empresa. Mas
a Armco atua e lidera a venda de
seus produtos também em setores
como o de linha branca e eletroeletrônicos, máquinas e equipamentos industriais, bens de uso
pessoal, ferramentas e bens duráveis. Além disso, a empresa é antiga e regular exportadora de seus
produtos.

nacional que possui tecnologia para
reprocessar materiais inoxidáveis. Por
meio de tecnologia exclusiva de relaminação e recozimento contínuo, é capaz de
atingir espessuras de 0,05 milímetros com
tolerâncias de 0,010 milímetros. O aço
inoxidável da Armco tem várias características mecânicas e superficiais. Com a
redução da espessura, é possível ganhar no
peso final da peça já que a diminuição da
espessura do material não afeta a massa
total do rolo e, dessa forma, há um
aumento no comprimento do material.

Especificações - composição Química (NBR 5601)
301
302*
304
304 L
316
316 L
321
409*
410*
420
430

%c

%Si

%Mn

%P

%S

%Ni

%cr

≤ 0,15
≤ 0,15
≤ 0,08
≤ 0,03
≤ 0,08
≤ 0,03
≤ 0,08
≤ 0,08
≤ 0,15
≤ 0,15
≤ 0,12

≤ 1,00
≤ 1,00
≤ 1,00
≤ 1,00
≤ 1,00
≤ 1,00
≤ 1,00
≤ 1,00
≤ 1,00
≤ 1,00
≤ 1,00

≤ 2,00
≤ 2,00
≤ 2,00
≤ 2,00
≤ 2,00
≤ 2,00
≤ 2,00
≤ 1,00
≤ 1,00
≤ 1,00
≤ 1,00

≤ 0,045
≤ 0,045
≤ 0,045
≤ 0,045
≤ 0,045
≤ 0,045
≤ 0,045
≤ 0,045
≤ 0,040
≤ 0,040
≤ 0,040

≤ 0,03
≤ 0,03
≤ 0,03
≤ 0,03
≤ 0,03
≤ 0,03
≤ 0,03
≤ 0,045
≤ 0,03
≤ 0,03
≤ 0,03

6,0/8,0
8,0/10,0
8,0/10,5
8,0/12,0
10,0/14,0
10,0/14,0
9,0/12,0
-

16,0/18,0
17,0/19,0
18,0/20,0
18,0/20,0
16,0/18,0
16,0/18,0
17,0/19,0
10,5/11,75
11,5/13,5
12,0/14,0
16,0/18,0

%Mo

Outra

2,0/3,0
2,0/3,0
Ti ≥ 5xC
Ti ≥ 6xCS
-

* Somente sob consulta

Por que Aço Inox?
O aço inox, de acordo com o tipo de
aço e suas características, possui aplicações específicas e tradicionais, que
garantem excelente desempenho. Bonito e resistente, o aço inox é um material de fácil conservação, além de seus
principais atributos: resistência à corrosão, resistência mecânica superior aos

As crescentes imposições das legislações ambientais, restringindo e fiscalizando com rigor a geração de resíduos de
galvanoplastia em aços carbono comuns,
têm feito do inox uma opção importante
e cada vez mais adotada em diversos segmentos industriais.
As inúmeras aplicações são frutos da
experiência do fornecedor, além das constantes pesquisas e estudos realizados por
nosso departamento técnico, que busca a
atualização constante, além da descoberta
de novas aplicações.
Relaminaço
ã do Aço Inox – de 0,40 a 0,05
mm - A Armco é a única empresa

Assim, o cliente consegue fazer mais
peças com uma massa final menor do que
um produto não relaminado.
Quando o aço inox é bem especificado, sua relação de retorno sobre o custo
envolvido é muito favorável. A Armco
dispõe de corpo técnico treinado para orientar seus clientes e especificar o tipo de
aço inox adequado para cada produto. Esse corpo técnico foi responsável pelo desenvolvimento dos aços inoxidáveis revestidos. Um exemplo desses inoxidáveis
é o inox enegrecido utilizado em placas de
identificação de motor. Sempre que precisar de uma solução em inoxidável, consulte nosso departamento técnico.
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P R O D u T O S

O Grupo Bilstein é líder, há muitos anos,
nos mercados onde atua na Europa e tem
estado sempre à frente nos processos de
desenvolvimento de novas tecnologias,
produtos e aplicações.

O Grupo Bilstein é líder, há muitos anos, nos mercados
onde atua na Europa e tem estado sempre à frente nos
processos de desenvolvimento de novas tecnologias, produtos e aplicações.
A Armco, por meio dessa cooperação e parceria, busca
atingir principalmente os seguintes objetivos:

• Facilitar e acelerar o acesso a informações de mercado, as cadeias produtivas
e os clientes globais, reforçando sua
capacidade de gerar crescente grau de satisfação e fidelidade nos seus parceiros
essenciais de negócios.
• Melhorar seus processos produtivos e
sua capacidade e velocidade de desenvolvimento de novos produtos e aplicações.
• Comparar e obter dados de melhores
práticas (benchmarks) para os principais
processos e indicadores físicos e de negócios da empresa.
• Gerar novas oportunidades de desenvolvimento para seus funcionários via
questionamento e aprimoramento de
suas práticas operacionais e de todos os
seus processos de negócio.
• Crescer sua experiência para decisão e
implementação de investimentos em
equipamentos, ativos fixos, tecnologias e
modernização das áreas produtivas.
Com essa parceria, a Armco está, certamente, dando um passo fundamental
para consolidar ainda mais sua tradicional liderança no
mercado brasileiro e, também, para caminhar na direção de
ser uma empresa cada vez mais competitiva, moderna, com
visão global e que possa com isso atender cada vez melhor a
todas as necessidades atuais e futuras dos seus clientes e os
diversos mercados de atuação.

O Grupo Bilstein possui cerca de mil funcionários e processa por ano
aproximadamente 500 mil toneladas de uma linha completa de
produtos de baixo, médio e alto teor de carbono, aços de alta resistência,
produtos com e sem têmpera e materiais especiais, entre outros.
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Resistência contra a corrosão
e diversas propriedades mecânicas,

fazem do

Aço
Inoxidável
a matéria-prima perfeita
para as mais diversas aplicações
noxidável é o termo empregado
para identificar um grupo de ligas
ferrosas que contém no mínimo
11% de cromo, o elemento químico
mais importante que garante
resistência contra a oxidação e corrosão,
conforme os estudos feitos pelo pesquisador alemão Monnartz, em 1911.
Descoberto no início do século 20,
simultaneamente na Inglaterra, nos
Estados Unidos, na Alemanha e na
França, a utilização do inox em escala
industrial ocorreu há pouco mais de 70
anos, apesar de sua importância no
imenso campo dos aços especiais.
Os aços inoxidáveis são resistentes
à corrosão devido ao fenômeno da
passividade. Esse tipo de aço não é
eterno, mas apresenta maior resistência à oxidação e corrosão quando submetido a um determinado meio ou
agente agressivo bem definido. Apresenta também razoável resistência mecânica à alta temperatura em relação a
outras classes de aços, quando, nesse
caso, recebe a denominação particular
de aço refratário.

I

Os elementos de liga presentes nos
aços inoxidáveis reagem com muita
facilidade no meio ambiente. O cromo
em contato com O2 forma uma película
finíssima e aderente de óxido sobre a
superfície do aço, a qual é impermeável e
insolúvel nos meios corrosivos usuais,
enquanto o filme passivo resulta da
reação entre o material e a água, sempre
presente no meio ambiente (a umidade
do ar condensa sobre a superfície fria do
metal). O produto dessa reação é um
oxihidróxido de cromo e ferro, sendo
que na região mais próxima da superfície
metálica predomina um óxido e, na
região mais próxima ao meio ambiente,
predomina um hidróxido. Com o decorrer do tempo, a camada de óxido aumenta, não ocorrendo o mesmo com a de
hidróxido e, aparentemente, existe um
enriquecimento do filme passivo. Apesar
de invisível, estável e com espessura
finíssima, essa película é muito aderente
ao inox e sua resistência aumenta à
medida que é adicionado mais
cromo à mistura.
Elementos como o níquel,
o molibdênio, o nióbio e o
titânio em proporções que
caracterizam a estrutura e as
propriedades mecânicas permitem que o inox seja dobrado,
soldado, estampado e trabalhado
de forma a poder ser utilizado nos

mais variados produtos. A seleção correta do tipo de inox e de seu acabamento superficial é importante para assegurar
longa vida útil ao material.
Observa-se, porém, que os aços com
cromo e mesmo com cromo-níquel não
são resistentes a todos os meios corrosivos,
como o HCl, que remove a película protetora de CR-O e ataca o material.
Séries

Os aços inoxidáveis são divididos em três
grupos identificados pela sua estrutura
metalográfica, revelada após resfriamento rápido de alta temperatura.

Série 400
Aços martensíticos
ou endurecíveis
Principais tipos: 403, 410 e 420

Na condição de recozidos, apresentam características físicas, estruturais e
mecânicas, essencialmente similares aos
aços ferríticos. Contrário aos aços ferríticos, podem ser endurecidos por têmpera
quando adquirem alta resistência e tenacidade. Após resfriamento rápido de
alta temperatura, mostram uma estrutura
caracterizada por alta dureza e fragilidade, denominada martensítica. Dificilmente são atacados pela corrosão
atmosférica no estado temperado.
São ferromagnéticos - Apresentam tra-

balho inferior às demais classes e soldabilidade pior, especialmente com carbono mais elevado, devido à formação
de martensita no resfriamento. São usados principalmente em cutelaria, instrumentos cirúrgicos e palhetas de turbina.
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Inox enegrecido

Bonito e versátil, o inox é um aço de
forte apelo visual, 100% reciclável, de
fácil conservação e limpeza. Muito
utilizado em hospitais e indústrias
alimentícias devido às condições
higiênicas que oferece.
Aços ferríticos ou
não endurecíveis por
tratamento térmico
Principais tipos: 405, 409, 430 e 446

Resistência à tração ligeiramente
inferior aos austeníticos, seu limite de
escoamento é pouco superior e seu
alongamento é somente próximo da
metade, quando muito, sendo, portanto,
sua ductilidade bem mais baixa que os
Cr/Ni. O tipo 430, porém, na condição
recozido, mostra características favoráveis à estampagem, embora inferior
aos austeníticos.
Após resfriamento rápido de alta
temperatura (recozimento), mostram
uma estrutura macia e tenaz, altamente
homogênea, conhecida como ferrítica.
Não podem ser endurecidos por tratamento térmico e são basicamente usados
nas condições de recozido. Possuem
maior trabalho e maior resistência à corrosão que os martensíticos devido ao
maior teor de Cr, de 16 a 30%, boas propriedades físicas e mecânicas, e são efetivamente resistentes à corrosão atmosférica e a soluções fortemente oxidantes.

upo alemão

quisitos mecânicos moderados. Apre sentam tendência ao crescimento de
grão após soldagem, particularmente
para seções de grande espessura, experimentando certas formas de fragilidade.
Usados para fabricação de equipamentos
para processos químicos em HNO3,
construção civil, utensílios de cozinha,
eletrodomésticos e frigoríficos.

in

Série 300
Aços austeníticos
não endurecíveis

Principais tipos: 301, 304,
316 e 321
Apresentam alta resistência à tração e excepcional
ductilidade. São sensíveis ao
endurecimento sob trabalho a
frio quando a economia de
peso é vital. Combinam alto
esforço de tração, com comparativamente baixo limite de
escoamento e bom grau de
alongamento, que os tornam
particularmente indicados para dobramento, prensagem e
repuxamento.
Após resfriamento rápido
São também ferromagnéticos - Pos suem ótima aparência superficial e re- de alta temperatura (recozimento), esses aços mostram
uma estrutura de alta resistência e de grande tenacidade, denominada austenita, que no aço carbono comum só é formada a altas temperaturas. São conhecidos pela sua
excelente resistên-

6

o Brasil

cia à corrosão em muitos
meios agressivos.
Dos três grupos, esses
aços são os que apresentam
maior resistência à corrosão.
Combinam baixo limite de
escoamento com alta re sistência à tração e bom
alongamento, oferecendo as
melhores propriedades para
trabalho a frio. Não podem
ser endurecidos por tratamento térmico, mas sua
resistência à tração e dureza
podem ser aumentadas por
encruamento.
Não são ferromagnéticos -

Devido a essas características
de ampla faixa de propriedades mecânicas, ofe recendo boa ductilidade e
resistência a elevadas e/ou
baixíssimas temperaturas, bom
trabalho e boa soldabilidade,
sua faixa de aplicação também é ampla, compreendendo construção de metrôs e automóveis, indústrias químicas relacionadas com ácido
sulfúrico, sulfuroso ou fosfórico, indústrias alimentícias, equipamentos de
cozinha, de refrigeração e em geral.

Com a globalização dos negócios, a demanda pelo apri- com que os negócios evoluem demandava ainda mais da
moramento contínuo de práticas de manufatura e de desen- empresa, e exatamente por essa razão a Armco procurou devolvimento tecnológico tem crescido. De frente com essa senvolver uma parceria com uma empresa de renome interrealidade, nos últimos três anos a Armco investiu US$ nacional, buscando ainda aumentar de forma sustentada e
6 milhões na aquisição de dois novos conjuntos de fornos, permanente seu grau de competitividade.
Dessa maneira, em maio deste ano, a Armco do Brasil
sendo um para recozimento de alta convecção e outro de
têmpera, este último, o estado da arte em termos de tec- assinou um acordo de cooperação e assistência tecnológicas,
nologia mundial. E, para 2004, estão planejados novos industrial e de mercado com o grupo alemão Bilstein, a
investimentos que continuarão a sustentar o objetivo de maior e mais diversificada empresa de produtos siderúrgicos
manter a atualização e modernização tecnológicas de seus especiais e relaminados da Europa, e uma das maiores do
laminadores, e a automação de
processos de embalagem, muLíder de mercado no setor de relaminados, a Armco processa
danças que proporcionarão me mais de 150 mil toneladas de aço e tem como principal
lhoria de qualidade e aumento da
cliente o setor automotivo.
produtividade. Mas a velocidade
mundo. A Bilstein fornece seus produtos para todo o
setor automotivo europeu, e é importante lembrar
que a indústria automotiva brasileira é fruto, preponderantemente, de tecnologias e modelos de veículos
projetados e fabricados de forma original no continente europeu.
Com essa parceria, a Armco acelerará significativamente seu acesso a informações de mercado, cadeias
produtivas e clientes globais, além de melhorar as práticas industriais e ampliar sua capacidade e velocidade de
desenvolvimento de novos produtos e aplicações.
O grupo Bilstein - Fundado em 1911, na cidade de
Hagen, na Alemanha, o Grupo Bilstein (www.
bilstein-kaltband.de) possui cerca de mil funcionários e processa por ano, aproximadamente, 500
mil toneladas de uma linha completa de produtos de
baixo, médio e alto teor de carbono, aços de alta
resistência, produtos com e sem têmpera e materiais
especiais, entre outros.
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gESTÃO DA QuAlIDADE

Armco é recomendada para as certificações

ISO/TS 16949:2002 e

ISO 9001:2000
o último dia 19 de setembro,
a Armco deu um passo decisivo para a melhoria dos seus
produtos e serviços: a transição do Sistema de Gestão
da Qualidade, o qual já foi objeto de
auditoria externa, pela BVQi, obtendo
a recomendação nas normas ISO/TS
16949:2002 e ISO 9001:2000. A recomendação foi feita após uma semana inteira de auditoria em que
foram avaliados todos os requisitos da
norma, resultando em “Zero NãoConformidade”.
O êxito na transição do Sistema
de Gestão da Qualidade das normas
QS 9000:1998 e ISO 9002:1994 para
ISO/TS 16949:2002 e ISO 9001:2000
deveu-se a dois fatores primordiais: o

N

Em abril de 1995, a Armco foi certificada na norma
ISO 9002:1994. Desde essa data, a empresa prima
pela melhoria contínua de seus processos.
comprometimento e o trabalho em
equipe dos funcionários e o empenho da
alta direção.

A qualidade dos nossos produtos e
serviços é prioritária. O conhecimento
das expectativas dos clientes é o agente
direcionador das nossas
decisões estratégicas.
Essa nova conquista
veio reiterar o compromisso e o orgulho de todos em
trabalhar em uma empresa
que prima pela qualidade
em todos os aspectos e pelo
comprometimento com a
melhoria contínua dos processos.

gESTÃO AMBIENTAl

Nova
Dentro do processo de certificação do Sistema
de Gestão Ambiental, a Armco redefiniu a
Política Ambiental, estando dessa forma
adequada às exigências da Norma ISO 14001.
de estabelecer, manter e aperfeiçoar
continuamente o sistema de gestão
A Armco do Brasil S.A., empresa ambiental, tendo como princípios:
relaminadora e proces- • Promover ações que evitem a
sadora de produ - poluição.
tos siderúrgicos, • Empenhar recursos e esforços adeatuante nos quados para atender à legislação, às
m e r c a d o s normas ambientais vigentes e requisinacional e tos aplicáveis.
internacio - • Melhorar os produtos, processos e
nal, tem o serviços, minimizando a geração de
compromisso efluentes/resíduos galvânicos e racioApresentamos a nova Política
Ambiental da Armco:

nalizando o consumo de recursos naturais.
• Incentivar o envolvimento e o comprometimento dos
funcionários, colaboradores, fornecedores, clientes e comunidade para preservar o meio ambiente.

Empresa Amiga da Criança

certificada nas normas ISO 9002:1994 desde 1995 e QS 9000
desde 1999, a Armco obteve as recomendações ISO/TS 16949:2002
e ISO 9001:2000, provando que na empresa qualidade não é
virtude recente, mas preocupaço
ã e superaço
ã constantes.
São mais de 90 anos oferecendo as melhores soluções,
sempre buscando a satisfaço
ã de cada cliente. Motivo pelo
qual ela faz parte dos melhores produtos.

• Baixo Carbono
e Aços de Alta
Resistência
• Alto Carbono
Temperado

• Médio, Alto
Carbono e
Aços Ligados
• Flat Wire
• Aços Inoxidáveis

• Aço Rápido
• Aços Pré-revestidos
• Bobinas Finas a Frio
e Finas a Quente,
Rolos, Chapas e Blanks
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