M E I O - A M B I E N T E

Fique por dentro da Lei
E
X
P
E
D
I
E
N
T
E
Ação é uma publicação quadrimestral da Armco
do Brasil S.A. - Av. Dr. Francisco Mesquita, 1.575 Vila Prudente - São Paulo - SP - 03153-002 PABX: (11) 6343-2600 • Coordenação Editorial:
Departamento de Marketing Armco do Brasil - e-mail:
marketing@armco.com.br • Jornalista Responsável:
Marcelo Musarra - Mtb: 19.877 • Projeto
Gráfico:
Martin
Luz
Comunicação
martin@martinluz.com.br - Tel.: (11) 3814-0036 •
Fotos: Priscila Tatiana Silva e Mikio Okamoto •
Fotolito e Impressão: Colorgraphics • Tiragem:
2.500 exemplares.

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.
ISO/TS 16949:2002
ISO 9001:2000
ISO 14001
Empresa Amiga da Criança

Aqui começa

(e prossegue)
a vida
Com investimento de US$ 2,5 milhões em
uma Estação de Tratamento de Efluentes
(ETE), a Armco atende aos preceitos da
Legislação e colabora para um futuro melhor

A

água é essencial para a
vida. Porém, a exploração
exaustiva da natureza vem
provocando desequilíbrios
ambientais que afetam todo
o sistema ecológico. A cada
dia, a água está se tornando mais
escassa e contaminada, o que impacta negativamente na nossa qualidade de vida. Por isso, preservar o
meio ambiente é essencial, e um
dever de todos, seja Governo,
Comunidade ou iniciativa privada.
Buscando sempre a eficiência na
utilização racional e na recuperação
de recursos naturais, a Armco vem
investindo consistentemente para
promover o desenvolvimento sustentável. A aquisição em 1994 de uma
moderna Estação de Tratamento de
Efluentes (ETE), com tecnologia da
DMP Corporation – USA, revela o
constante empenho da empresa em
cuidar das águas utilizadas no processo de produção.
Esta solução implementada pela
Armco, através de uma análise
sistêmica do processo produtivo, tem
capacidade de processamento de
50m3 de água por hora, realizando o

tratamento do efluente oriundo das
etapas de decapagem, galvanoplastia
e laminação. O resultado é a utilização auto-sustentável da água, cumprindo plenamente a legislação
específica ao setor industrial. Atualmente, 100% da água consumida no
processo produtivo da empresa é
tratada e reutilizada. O volume de
água tratada e reutilizada é da ordem
de 12.000m3/mês.
Ao entrar em vigor, a Lei
9.433/97 estabeleceu que a água é um
bem de domínio público. Ou seja, é

recurso natural limitado e um bem
econômico dotado de valor, portanto,
sujeito à cobrança. Esta cobrança é efetuada pela utilização da água captada de
origem superficial ou subterrânea, pelo
lançamento de efluentes e por alterações
no regime hídrico de rios e bacias hidrográficas.
Apesar do setor industrial utilizar apenas 10% da águas retiradas das bacias
hidrográficas, enquanto a agricultura
consume 70%, a medida afeta diretamente o setor metalúrgico. As estimativas indicam que nos próximos anos, a
água poderá representar cerca de 0,5%
nos custos operacionais das empresas do
segmento. Operando também no sentido
de minimizar o impacto destes custos
através da reutilização sistemática da
água, a Estação de Tratamento de
Estação de Tratamento de
Efluentes (ETE): Em dois anos
e meio, economia superior a
R$ 1,250 milhão.

Atualmente existe ampla legislação
referente à preservação do meio ambiente. Prevendo a proibição do represamento de córregos e rios e do desmatamento de nascentes, as leis específicas
sobre a água estão sendo freqüentemente atualizadas, bem como, vem
sendo aprimorado o mecanismo de fiscalização. Conheça agora um pouco
mais das principais leis ambientais:
• Lei no 9.433, de 8 de janeiro de
1997 - É uma das mais importantes no
que diz respeito à utilização dos recursos
hídricos e introduz avanços expressivos
à legislação ambiental. Formulada em
sintonia com as propostas contidas na
Agenda 21, a lei definiu por princípio
que todos os corpos d’água são de
domínio público. Assim sendo, as
bacias hidrográficas passam a ser adotadas como unidade de gerenciamento
de planejamento. A lei reconhece
ainda que a água é um bem finito e
vulnerável e possui valor econômico, e
que a boa administração dos recursos
hídricos deve ser promovida através de
uma gestão participativa e descentralizada.
• Os instrumentos de gestão Através desta lei foram definidos cinco
instrumentos essenciais:
1. Plano Nacional de Recursos
Hídricos
2. Outorga de Direito de Uso dos
Recursos Hídricos
3. Cobrança pelo Uso da Água
4. Enquadramento dos corpos d’água
em classes de uso
5. Sistema Nacional de Informações
sobre Recursos Hídricos
Novas Organizações - A Lei
9.433/97 também definiu novas organizações para a gestão compartilhada
do uso da água:
- Conselho Nacional de Recursos
Hídricos
- Os Comitês de Bacia Hidrográfica
- As Agências de Água
- Organizações Civis de Recursos
Hídricos.

• Constituição Federal - No capítulo
VI, que se refere ao Meio Ambiente, a
Constituição afirma que “todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Este é bem de uso
comum do povo e essencial à qualidade
de vida, impondo-se ao Poder Público e
à coletividade o dever de defendê-lo
para as presentes e futuras gerações”.
O parágrafo 3, por sua vez, estabelece
que: “as condutas e atividades conside radas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão aos infratores, pessoas físicas
ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.
• Lei no 6.938, de 31/08/81 - Em seu
artigo 14o, esta lei estabelece que “o não
cumprimento das medidas necessárias à
preservação do meio ambiente acarretará em: multa simples ou diária;
perda ou restrição de incentivos e
benefícios fiscais; perda ou suspensão
de linhas de financiamento em estabelecimentos de crédito; suspensão das
atividades; indenização ou reparação
de danos”.
Já o artigo 15o definiu que “o poluidor que expuser a perigo a incolumidade humana, animal ou vegetal, ou
estiver tornando mais grave a situação
de perigo existente, fica sujeito a pena
de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e
multa de 100 (cem) a 1000 (mil)
MVR”. Esta penalização é complementada pelo parágrafo 1o que dispõe que “a
pena é aumentada até o dobro se: a
poluição for decorrente de atividade
industrial ou de transporte e se o crime
for praticado durante a noite, aos
domingos e feriados”.
A Lei é bem clara quanto à utilização da água e a Armco se sente orgulhosa por estar sempre se antecipando
aos dispositivos legais, no que diz
respeito à preservação ambiental.
Fontes:
www.planetaorganico.com.br/meioagua1.htm
• Crea-RJ, Preservação da água – Questão
de Sobrevivência • Jornal da Agricultura
Orgânica – julho/2000 • Dr. Euclides Ruy
de Almeida Dias – Conselho da AAO.
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• Assim como todo o planeta, 70%
do nosso corpo é coincidentemente
formado pela mesma quantidade de
água.
• A quantidade de água no organismo humano é inversamente
proporcional à sua faixa etária.
Daí a importância de estar sempre
bem hidratado, bebendo pelo
menos 2 litros de água por dia.
• A distribuição da água no corpo
humano varia conforme cada órgão.
Cérebro
75%
Pulmões
86%
Fígado
86%
Músculos
75%
Coração
75%
Rins
83%
Sangue
81%
Você sabia que...
• Há 2000 anos, a população mundial correspondia a 3% da população
atual, enquanto a disponibilidade de
água permanece a mesma?
• A partir de 1950 o consumo de
água em todo o mundo triplicou?

Efluentes, implementada pela Armco,
realiza a recuperação da água de modo
seletivo, otimizando a qualidade do
processo em todas as etapas.
De consumidor a fornecedor - A
tecnologia utilizada no tratamento e
recuperação segue os mais atuais
processos de reutilização. Isto se realiza
através de um sofisticado sistema de
tratamento que foi implementado após
rigoroso estudo das necessidades
específicas da empresa.
Tudo se inicia com a chegada dos
efluentes à estação através de tubulações
específicas para cada tipo de agente contaminador. A partir de então, eles são
direcionados para suas respectivas linhas
de tratamento. Em cada uma delas, os
efluentes passam por diversos reatores
onde se processam reações químicas que
proporcionam a descontaminação. Ao
final do processo, a água limpa é separada para reutilização, enquanto os elementos químicos contaminantes são
acondicionados e seguem para destinação apropriada, segundo os preceitos
recomendados pela legislação de preservação ambiental.
Através deste trabalho, que promove
a melhoria contínua no processo de
tratamento de efluentes, a Armco con-

seguiu, desde janeiro de 2000, reverter os
procedimentos em relação à utilização da
água. Ao invés de realizar o tratamento
da água para posteriormente destiná-la
para a rede de esgoto, desenvolveu um
sistema que permite reutilizá-la nas atividades industriais.
Os resultados obtidos por esta operação são excelentes e têm gerado grande
economia de recursos. Para se ter uma
idéia, no período de janeiro de 2000 a
julho de 2002, o volume de reutilização
de água atingiu a marca de 285.708 m3.
Ou seja: 100% da água utilizada pela
Armco está sendo beneficiada pela
ETE. Neste período, o processo de
descontaminação e reaproveitamento
proporcionou uma impressionante
economia de mais de R$ 1.250.000,00.
Portanto, com a implantação de
práticas voltadas ao tratamento de
efluentes, preservação e uso racional de
recursos naturais, a Armco colabora
para o bem-estar da Comunidade, promove a melhoria do meio ambiente e
cumpre a lei, gerando economia e qualidade de vida. Com ações voltadas à
responsabilidade social, a Armco reforça seu comprometimento em buscar
sempre o desenvolvimento equilibrado
da sociedade, construindo um futuro
melhor.
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Figura 1: Velocidade de Resfriamento Crítica de Têmpera (Vc)

O Revenimento possui como principal objetivo controlar a relação dureza e
tenacidade obtida após o processo de
Têmpera, reduzindo as tensões produzidas
durante esse processo. Por isso, sem esse
complemento, os materiais temperados
apresentam-se quase sempre frágeis.
Veja na figura 2 como a dureza da Martensita aumenta com os maiores teores de
Carbono. Em vista disso, o aço Carbono
para Têmpera apresenta um teor de
Carbono maior que 0,3%, pois abaixo
deste teor o efeito endurecedor provocado
pela Têmpera seria muito pequeno.

Figura 2: Variação da Dureza
da Martensita com o Teor de
Carbono do Aço
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A água tem uma relação direta
com a vida. Ela é parte integrante
de todos os seres vivos. Conheça
algumas curiosidades sobre este
líquido que é responsável pela origem e pela continuidade da vida.

Sistema de Gestão Ambiental, com coleta seletiva e estação de
efluentes: 100% da água usada na Armco é tratada e reutilizada.

Essa velocidade (Vc) significa uma taxa
de resfriamento crítico correspondente
à menor taxa de resfriamento que pode
ser utilizada para que toda a estrutura
obtida ainda seja martensítica. Geralmente, essa velocidade crítica diminui
ao mesmo tempo em que aumentam o
Carbono e a porcentagem de elementos
de liga. Nesse caso, diz-se que o aço possui uma temperabilidade mais elevada.
A temperabilidade mede a habilidade
de um material sofrer um tratamento
térmico que aumente a proporção de
fase dura (martensita).

Temperatura ( C)

Curiosidades

êmpera
Tratamento térmico que possui
como objetivo otimizar a relação entre microestrutura, dureza
e tenacidade. Normalmente,
esse processo é complementado por
outro tratamento térmico, denomidado
Revenimento.
Basicamente, a Têmpera consiste
em resfriar rapidamente o aço, após a
temperatura de austenitização, à uma
velocidade superior à velocidade crítica
(Vc), conforme a figura 1, para obter
uma estrutura denominada martensita.

Perlita
Vc

Bainita

µMetaestável
Bainita

Ms
Mf
Tempo

Tempo (s)

Tratamentos Térmicos:

Têmpera e
Revenimento

Fluxo da Estação de Tratamento de Efluentes

• O consumo médio de água, por
habitante, aumentou cerca de 50%?
• Para cada 1.000 litros de água
utilizada pelo homem resultam
10.000 litros de água poluída?
• No Brasil, mais de 90% dos
esgotos domésticos e cerca de 70%
dos efluentes industriais não tratados são lançados nos corpos d’água?
• O homem resiste até 28 dias sem
comer, porém, a apenas 3 sem água?
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Os dados de temperabilidade de um
aço são analisados através de um diagrama de temperatura em função do tempo.
Esses diagramas de transformação
recebem o nome de diagrama TTT
(Transformação-Tempo-Temperatura).
Veja os diagramas dos aços com teor de
Carbono menor que 0,8% (figura 3A);
com teor de Carbono igual a 0,8% (figura 3B) e Carbono maior que 0,8% (figura 3C). Por exemplo, um determinado
aço é aquecido acima da curva Ac3.
Após este aquecimento, esse aço é submetido a um determinado tempo de resfriamento. Conforme esse aço é resfriado
pode-se construir uma curva dessa transformação. Essa curva ao atingir as áreas
delimitadas no diagrama, determina a
estrutura metalográfica resultante.
Assim, pelo diagrama é possível determinar qual estrutura será formada
com determinado resfriamento ou viceversa. Sabe-se que os elementos de liga
possuem um papel importante nesse
processo, facilitando a obtenção da
Martensita. Por exemplo, algumas porcentagens de Cromo e Níquel retardam a
transformação da Austenita o suficiente
para que forme Martensita. Portanto,
eles são utilizados no aço para deslocar a
curva de transformação e fornecer mais
tempo para remoção de calor nas peças
de aço de secções largas.

O processo de formação da
Figura 4: Estrutura cristalina
martensita - Na Têmpera há o surda Martensita
gimento de uma nova fase (denominada Martensita). A transformação
da Austenita em Martensita se
processa sem difusão de Carbono, ou
seja, não ocorre a migração de
Carbono de uma zona mais concentrada para uma zona menos concentrada. Essa fase formada possui sua
própria estrutura cristalina, e é separada por interfaces bem definidas das
outras fases. Os átomos de ferro da
Austenita, de rede cúbica e de face
Átomo de Ferro (Fe)
centrada, cizalham-se coordenadaÁtomo de Carbono (C)
Octaédrico Interstício
mente uns em relação aos outros, em
uma fração de uma distância atômica, de tal modo que formam uma rede
tetragonal centrada. A rede tetragonal
da Martensita apresenta apenas uma distorção, e também de trincas, que
ligeira distorção com respeito à rede podem ser produzidas durante o tratacúbica centrada do ferro puro. Os átomos mento. A figura 4 mostra a rede tetragode Carbono que estão em solução sólida nal com suas constantes. A Martensita
intersticial na Austenita não difundem e forma placas finas que parecem de
são presos ao longo do eixo c da Martensita aspecto lenticular quando observadas no
tetragonal, produzindo a tetragonalidade, microscópio. Estas placas escuras se
destacam claramente sobre o fundo de
conforme pode ser observado na figura 4.
Austenita retida. Na figura 5, apresentaA morfologia da martensita - O se uma estrutura de Martensita sem
grau de tetragonalidade depende direta- revenimento (dureza 62 HRC e 400x),
mente do teor de Carbono. O aumento já na figura 6, apresenta-se uma estrutude volume de aproximadamente 4%, ra de Martensita fina revenida (dureza
que acompanha a formação de 42 HRC e 400x).
Martensita, é uma causa importante da resumo - A Martensita é uma
solução sólida supersaturada de Carbono em Ferro Tetragonal de Corpo
Centrado (TCC), uma forma distorcida do Ferro Cúbico de Corpo Cen trado (CCC).
Acredita-se que a dureza da Martensita é produzida pelas intensas deformações localizadas nas imediações dos

A Armco possui tecnologia para
desenvolver aços temperados para
as mais diversas utilizações.

Figura 5: Martensita sem revenimento
átomos de Carbono que ela aprisiona. Os
elementos de liga usuais no aço se dissolvem substitucionalmente na Austenita e na Martensita com uma deformação da rede relativamente pequena,
afetando pouco a sua dureza. Por outro
lado, quando existem teores elevados de
Carbono, por exemplo, os aços
hipereutetóides, a Austenita retida pode
reduzir até cerca de 10 Rockwell C a
dureza do material.
Quando a Austenita é resfriada rapidamente forma-se a Martensita. A
velocidade intermediária de resfriamento produz a Bainita e a velocidade
lenta gera a Perlita. Em todas essas
seqüências de transformação, a grandeza de expansão aumenta com o
decréscimo em teor de Carbono na
Austenita. O aumento de volume é
máximo quando Austenita transformase em Martensita e mínimo quando
transforma-se em Bainita Superior e
Perlita. Estas transformações podem
ser previstas, utilizando-se os diagramas TTT (figura 3A, 3B e 3C) de acor-

Figura 6: Martensita fina revenida

do com o teor de Carbono.
revenimento - A Martensita é muito
dura. Porém, muito quebradiça e frágil.
Isso ocorre devido a vários fatores que incluem a distorção do retículo cristalino
causada pelo aprisionamento dos átomos
de Carbono na tetragonalidade da Martensita, a formação de carbonetos e os
tensionamentos residuais do processo de
Têmpera.
O Revenimento melhora a “ducti lidade” do material recém temperado.
Ele é o tratamento térmico subcrítico
que permite redução do efeito quebradiço, aumentando a ductilidade.
Com a melhoria da temperabilidade, alguns elementos de liga ajudam
a retardar a taxa de diminuição da
dureza durante o processo de Revenimento. Os mais efetivos elementos nesse aspecto são os fortes formadores de Carbonetos tais como
Cromo (Cr), Molibidênio (Mo) e
Vanádio (V).
Os elementos de liga não só realizam

Diagrama TTT
Figura 3A:

Figura 3B:

Figura 3C:

C < 0,8%

C = 0,8%

C > 0,8%

o efeito anterior como também, produzem finos Carbonetos de Liga, que
geram um incremento de dureza a temperaturas maiores de Revenimento. Esse
efeito também é chamado de endurecimento secundário.
Processo Armco - Para produzir
aços pré-temperados de altíssima qualidade, a Armco utiliza a mais moderna tecnologia de Têmpera.
Além disso, a Armco vem realizando
grandes investimentos em equipamentos de acabamento de superfície e
tratamento de cantos. O novo forno
de Têmpera de tecnologia austríaca, a
mais moderna do mundo, graças à sua
inovação tecnológica, é capaz de
processar a maior largura do mercado
(530mm), conferindo ainda a garantia de planicidade, de propriedades
físicas constantes (dureza) ao longo
de toda a tira e tornando a Armco um
fornecedor global de aço temperado.
Os materiais processados neste
equiqamento podem ser produzidos
sem óxido azul de têmpera. Assim, o
aço carbono temperado Armco isento
desses óxidos (acabamento branco)
proporciona um menor desgaste do
ferramental de estampagem de nossos
clientes, conseqüentemente aumentando a sua vida útil.
Mais Informações:
Manoel Marcos G. Lopes
Superintendente Técnico e de
Atendimento
Tel.: (11) 6343-2825
E-mail: manoelmarcos@armco.com.br

Tecnologia: Forno EBNER. A Armco processa a maior largura do mercado (530 mm).

Veja como as tiras de aço são processadas:
O forno onde ocorre austenitização
do material é dividido em zonas,
normalmente à mesma temperatura.

Forno de Austenitização

Desenrolador Máquina
de Solda
Ms - Início da transformação da Martensita
Mf - Final da transformação da Martensita
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F - Ferrita
A - Austenita
C - Cementita

B - Bainita
P - Perlita

Tanque Endireitadeira Forno
de Chumbo
de Peso

Forno de
Revenimendo

Jet
Cooler

S’ Roll

Enrolador

Guilhotina
e Mesa

Pinch
Roll
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