
Aços Armco. Em cada cliente, uma  necessidade e, 
em cada produto, uma solução.

• Aços Inoxidáveis
• Baixo Carbono 

e Aços de 
Alta Resistência

• Aço Rápido

• Médio, Alto Carbono 
e Aços Ligados

• Flat Wire
• Alto Carbono 

Temperado

Os aços zincados com DL Armco possuem baixíssimo coeficiente de atrito e
dispensam o uso de óleo, eliminando assim, a etapa de limpeza e desengraxe
nas peças pintadas. Em outras palavras, você diminui o lead time de produção, 
o volume de sucata e ainda ganha maior qualidade no produto final.
Armco. Só quem possui a mais diversificada linha de aços do país pode 
produzir aços relaminados ou revestidos para as mais diferentes aplicações.
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• Aços Pré-revestidos
• Bobinas Finas a Frio 

e Finas a Quente, 
Rolos, Chapas  
e Blanks

Armco do Brasil S.A.
Rua Zacarias Alves de Melo, 180 - São Paulo - Brasil
03153-110 - Tel.: (11) 6343-2600 - Fax: (11) 6343-2838
e-mail: armco@armco.com.br 

O produto que você usa tem nosso aço.
www.armco.com.br

Estampagem
sem óleo,

sem riscos e
sem perda de tempo.

Aços Revestidos
com DL 

Armco.
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Conclusão - Analisando as pro-
priedades do material e do lubrificante
a seco em relação à sua estampabili-
dade, pode-se destacar:

Lubrificantes a Seco 
• Os problemas de conformação pos-
suem três origens distintas. Porém, o
ferramental tem custo extremamente
elevado. Portanto, o mercado aposta
na matéria-prima e na lubrificação
para eliminar problemas de estampa-
bilidade.
• Os lubrificantes a seco AFP e DL
apresentam características de lubrifi-
cação superiores aos lubrificantes con-
vencionais, melhorando suas carac-
terísticas de conformação.
•Os lubrificantes a seco AFP e DL
eliminam etapas no processo do
cliente final, além de melhorar seu
housekeeping.
•A utilização de lubrificantes a seco
aumenta a vida útil do ferramental
devido ao menor coeficiente de atrito
material/ferramental.
•A utilização de lubrificante a seco
não prejudica de nenhuma forma

processos posteriores, tais como: pintu-
ra, soldagem, fosfatização e silk-screen,
entre outros.

Aços para conformação 
•Aliada à tecnologia dos novos lubri -
ficantes a seco (DL) e Antifingerprint
(AFP), pode-se reduzir o grau de
estampabilidade dos materiais, por
exemplo, ao invés de utilizar um mate-
rial EEP-PC pode-se utilizar um mate-
rial EEP. Com isso, o custo de processo
em relação à matéria-prima utilizada é
satisfatoriamente reduzido. 

Observação: 
Para obter melhorias de estampagem
em situações de difícil conformação
(alto repuxo) é possível aliar matéria-
prima específica para conformação
com lubrificação a seco.

Mais informações:
Manoel Marcos G. Lopes 
Superintendente Técnico e 
de Aten dimento 
Tel.: (11) 6343-2825 
E-mail: manoelmarcos@armco.com.br

Estudo de caso:
Peça componente motor 
caminhão
Características do Processo: Estam -
pagem severa sem óleo/ferramenta
excêntrica de 1950.
Problemas: Perda de aproximada-
mente 45% do lote processado, por
motivo de trincas no processo de
estampagem/set-up muito grande/
hou  sekeeping inadequado/custo uni tá -
 rio de peça muito alto.
Processo anterior: desengraxe + fosfa-
to de Mn + aplicação manual de sebo
+ aplicação manual de papel higiênico
+ estampagem + de sengraxe (dez
minu tos) + fosfato de Zn + pintura.
Processo atual: eletrozincado DL +
estampagem + desengraxe leve (dois
minutos) + pintura.

Resultados do caso: Redução do
tempo de processo, das perdas produ-
tivas e, conseqüentemente, do custo
da peça (redução de 50% no custo
final da peça). 

Na figura 4, pode-se reparar nos pontos mais claros – marcados pelo circulo vermelho – as zonas de atrito provocadas pela 
conformação do produto. Já na figura 5, essas zonas são muito atenuadas devido à maior lubricidade do DL.

Figura 4

Figura 5

Zona de atrito

Figura 3

Figura 7: material conformado com DL. 

Percebe-se na figura 6 a presença de zona de atrito. Já na figura 7, devido a melhor
lubrificação do DL, essas zonas são imperceptíveis. 

Figura 6: material conformado sem DL, utilizando-se lubrificação convencional (óleo).

Zona de atrito
Zona de atrito

• 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
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O produto 
que você usa 

tem nosso aço.

Nós fazemos 
até o que você 
não imagina.

Consulte sempre 
nosso departamento 

técnico.
Você vai se 
surpreender.
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ABM está lançando a Coleção
de Livros Metalurgia e Ma -
teriais. Dirigida a estudantes
universitários e de cursos técni-
cos, a coleção cola bora na dis-

seminação dos avanços em
Ciências e Tecnologia e sua
difusão na sociedade. O objeti-
vo é suprir a carência de biblio -
grafia nacional sobre o setor e
servir de apoio para o desen-
volvimento de profissionais e da
atividade técnica gerencial.

A produção terá quatro categorias:
livros-texto, livros de referência, livros
de atualização e obras de difusão. Nesta
última categoria foi lançada, no final de
2004, a primeira publicação, cujo título

é Parceiras do Desen volvimento
So cial. A obra des taca a atuação
socialmente res ponsável de
várias empresas nas cidades e
regiões onde estão inseridas. 

Para dar continuidade aos
volumes da Coleção de Livros

Me talurgia e Materiais, a ABM está
convocando, por meio de editais, aca -
dêmicos e profissionais da indústria a
participarem dos projetos de redação e
edição. 

Detalhes dos editais podem ser obti-
dos no seguinte endereço: http://
www.abmbrasil.com.br/cgilocal/news/
mostrar.pl?912.dat

N O t í c i A S  d A  A B M

Sempre apta a oferecer suporte às
empresas e aos profissionais em suas
necessidades de capacitação de pes-
soal e de aprimoramento técnico-
científico, a ABM programou a realiza-
ção de cerca de 80 cursos em 2005.
“Esse número pode aumentar no decor-
rer do ano em função das solicitações
do mercado”, adianta o coorde-
nador de cursos, Bruno Luiz Sigolo.

Esta programação oferece
13% a mais de cursos em relação
a 2004, quando foram realizados
71 cursos. 

Desse total, 21 foram in
 company e outros sete inéditos,
atendendo aos segmentos de
Au to ma ção, Meio Am biente,

Tec nologia Mineral, Alu mínio,
Apli cação de Materiais e Gestão.

A grade de programação de cur-
sos ABM para o primeiro semestre
de 2005 já está disponí vel no site
www.abmbrasil .com.br/cursos.
Informe-se e aprimore seus conheci-
mentos e a sua carreira.

Coleção de livros sobre 

metalurgia 
e materiais

A

CURSOS ABM 2005

Evento de lançamento do livro Parcerias do Desenvolvimento Social.
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• os juros brasileiros continuaram sua
triste sina de estar sempre entre os
mais altos do mundo, tirando do nosso
país e de sua economia a condição de
poder explorar seu enorme potencial
de crescimento;
• a carga tributária brasileira mais
uma vez aumentou, em que pesem as
eternas promessas dos nossos gover-
nantes de que o contrário ocorreria;
• não houve avanços relevantes em
quaisquer das reformas essenciais para
o futuro do Brasil, como a trabalhista,
a política, a tributária, a finalização da
previdência, etc;

A Armco, neste contexto todo, fez
mais uma vez um enorme esforço nas
direções empresarias que ela considera
corretas.

Em 2004 estabelecemos seis
Prin  cípios Básicos, os quais
hon ramos de forma perma-
nente, e que são:
• Integridade: atuamos com ética e
hones tidade em todas as atividades e
relacionamentos;

• Pessoas: respeitadas, valorizadas e
comprometidas em ambiente saudável
e seguro;
• Clientes: suas expectativas orientam
nossas ações, queremos sua preferência;
• Tecnologia e Inovação: ser referên-
cia permanente no nosso negócio;
• Lucro: essencial para o desenvolvi-
mento e perpetuação da empresa;
• Responsabilidade Social: compro-
misso e respeito com a comunidade e
o meio ambiente;

trabalhamos também para
fazer valer a nossa Missão,
que é a de:

“Garantir soluções em aço
com responsabilidade, con-
fiabilidade e resultados”.

continuamos firmes na direção
da Visão Armco, que nos deter-
mina o seguinte:
Ser a melhor empresa das Américas em:
• Soluções em aço;
• Atendimento aos clientes;

• Orgulho dos funcionários;
• Atração de investidores;

O esforço empresarial e de gestão
que permanentemente praticamos na
nossa empresa são absolutamente
focados para que possamos continuar a
cumprir os itens acima expostos, e por
intermédio deles, gerar satisfação e
bem-estar crescentes para todas as
Partes Interessadas, que de alguma
forma se relacionam com a Armco.

Por conta disto, asseguramos aqui
para todos os públicos interessados,
em especial para os nossos clientes,
parte fundamental da nossa existên-
cia, que todos vocês podem continuar
a contar com a Armco, e a confiar ple-
namente nela no presente e no futuro.

Esperamos sinceramente que esta
confiança continue a gerar cada vez
mais negócios, crescimento e sucesso
para todas as pessoas e empresas
envolvidas conosco.

Paulo Musetti
Presidente da Armco do Brasil S.A.
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ais uma vez a Armco do Brasil
desenvolve uma inovação que
otimiza os processos de pro-
dução com diversas vantagens
e redução de custo.

Sempre buscando a maior satisfação
de seus clientes, o grupo de Engenharia
de Aplicação da Armco do Brasil de sen -
volve soluções de estampagem que  obje-
tivam maior eficiência no pro cesso,
maior rendimento metálico, menor custo
por peça produzida, maior confiabilidade
e menor desgaste de ferramental. 

Foi com este objetivo que a Armco
desenvolveu os lubrificantes a seco AFP
e DL. A aplicação desses revestimentos
orgânicos permite aliar lubrificantes a
seco à utilização de aço extra baixo car-
bono, ou a qualquer outro tipo de aço. 

Eliminando as dores de cabeça
na Estampagem - Os possíveis pro -
blemas no processo de estampagem têm
três origens diferentes, como pode-se
ver no esquema abaixo. Nesta matéria,
vamos manter o foco apenas em dois
desses fatores, ambos relacionados à
matéria-prima e à lubrificação.

Os Lubrificantes - O atrito é o fator
determinante no processo de confor-
mação mecânica. É impossível confor-
mar chapas de aço sem atrito ou com
atrito grande demais.

O atrito pode ser classificado em três
tipos, dependendo de condições da inte -
ração entre as superfícies em contato:
1 - Entre superfícies sólidas sem filme
lubrificante;
2 - Interação mediante filme lubrificante
(óleos, graxas, lubrificantes a seco);
3 -  Entre rugosidade de superfícies dife -
rentes.

De modo geral, o atrito no processo
de conformação de chapas de aço é o de
interação mediante filme lubrificante.
Porém, na sua maioria utilizando óleos,
graxas ou até sebos. Isto gera grande des-

P R O d u t O S
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Conformação
de Metais

Matéria Prima

Lubrificação Ferramental

A Armco inova
em  soluções para o processo

de conformação
de 

repuxos
extra-profundos.

Figura 1: Conformação crítica (repuxo extra-profundo)
com pintura posterior realizada a seco sem  utilização
de óleo e com o uso de lubrificantes DL e pintura 
posterior sem desengraxe.



ais um período se encerra
neste nosso tempo que
nunca pára, tra zen do mais
uma ocasião para reflexões
e, principalmente, para
ações que nos levem a um

futuro cada vez melhor.
O mundo segue sendo um lugar

extremamente complexo, muitas vezes
se mostrando acima da nossa própria
capacidade de compreendê-lo, e com
alguns fatos que nos fazem refletir
sobre a necessidade de nos mantermos
humildes perante forças que parecem
inimagináveis.

Os “tsunamis” de dezembro passa-
do na Ásia, sem dúvida, foram o maior
acontecimento e a maior tragédia de
2004 e em muitos anos, e seus devasta-
dores efeitos fazem com que quaisquer
outros fatos ou análise percam muito
de sua im portância.

Já o nosso Brasil e suas grandes
cidades continuaram a enfrentar pro -
blemas quase tão graves quanto, dentre os
quais, níveis ainda insuportáveis de
pobreza e de exclusão social, além de uma
violência urbana desmedida e absurda.

Conscientes da maior relevância
de fatos como os acima colocados, bus-
camos abaixo colocar algumas per-
cepções e opiniões sobre o que está
mais próximo do nosso dia-a-dia, e
com isto, de alguma forma, contribuir
para um mundo e um Brasil melhores.

Algumas boas notícias 
econô micas de 2004:
• o mundo todo andou bem economi-
camente, e a soma de todas as econo-
mias gerou um crescimento acima de
5% do PIB mundial;
• o PIB brasileiro também cresceu
mais de 5%;
• a inflação brasileira ficou baixa e
controlada, tendo fechado o ano pouco
acima de 7% pelo IPCA, mesmo
sofrendo os efeitos da subida do
petróleo e de outras matérias-primas;
• a produção industrial brasileira, após
ter uma queda em 2003, cresceu mais
de 8% em 2004;
• tivemos recorde na produção de
veículos no Brasil, com mais de 2,2
mi lhões de veículos fabricados;
• dentro do número acima, mais um

recorde, o de caminhões fabricados no
Brasil, com mais de 100 mil veículos
produzidos;
• tivemos também recorde no saldo da
balança comercial brasileira, com um
superávit acima de US$ 33 bilhões;

Algumas más notícias 
econô mi cas de 2004:
• a moeda Dólar desvalorizou-se no
mundo e em particular no Brasil, e
com isto a moeda Real teve uma va -
lorização de mais de 9% em 2004, após
ter tido uma valorização de mais de
18% em 2003, totalizando cerca de
30% de va lorização nos últimos 24
meses;
• os custos de matérias-primas, o aço
em especial, assim como os preços
admi nistrados, continuaram a aumen-
tar em Reais e mais ainda em Dólar,
reduzindo fortemente a competitivi-
dade de muitas cadeias industriais
exportadoras brasileiras;
• a infra-estrutura e a base logística
brasileiras provaram que estão satu-
radas e incompatíveis com as necessi-
dades do país e de sua economia;
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2004perdício de material e, em muitos casos,
de tempo de processo devido ao desen-
graxe para eliminação do óleo utilizado
para conformação. Além disso, a falta de
uniformidade da película lubri ficante não
garante perfeita lubrificação. Para re -
solver essas questões, a Armco desen-
volveu aços revestidos com fosfato de
zinco, cobre e chumbo, e também, lubri -
ficante a seco para aços baixo carbono
com ou sem revestimento. Estes lubrifi-
cantes a seco possuem como vantagem o
baixíssimo coeficiente de atrito, propor-
cionando maior vida útil para as ferra-
mentas e matrizes de estampagem. E o
melhor, dispensam as etapas de limpeza e
afiação constantes. Ou seja, menos
máquinas paradas e maior produtividade.

Armco lança novo lubrificante a
seco, denominado dL 
Os primeiros Lubrificantes a Seco eram
denominados AFP, sigla que designa
Antifingerprint (anti-impressões digi-
tais). Com a evolução mundial do seg-
mento, a Armco moderni zou sua
família de produtos e colocou no mer-
cado um produto realmente inovador: o
Lubrificante a Seco (DL). Além das

características qualitativas dos Lu -
brificantes AFP, este lançamento apre-
senta um grau de lubricidade muito
superior. 

Principais Vantagens 
do Lubri ficante 
a Seco dL
✔ Alternativa aos aços revestidos com
óleo. 
✔ Melhoria de housekeeping.
✔ Melhor lubrificação que óleo (vide
figura 4 e 5 – palheta de limpador de
pára-brisa).
✔ Usado onde existe repuxo severo.
✔ Película Temporária – facilmente
removida, facilitando desengraxe para
pintura posterior.
✔ Proteção contra corrosão similar
aos óleos protetivos.
✔ Aplicável em materiais com e sem
revestimento, podendo ser revestida
uma ou duas faces.
✔ Performance de conformação pode
permitir redução do grau do aço (EEP
PC x EEP; IF x EEP PC).
✔ Nas peças que não são pintadas,
evita a necessidade de desengraxe pos-
terior (redução de lead time/custos, no
cliente).
✔ Boa aderência de pintura a pó ou
líquida. (vide figura 1 – eletrozincado
DL + pintura cataforética).
✔ Não interfere na fosfatização poste-
rior.
✔ Não interfere na solda bilidade
(ponto ou pro jeção).
✔ Melhor performance na etapa de
conformação me cânica graças à
maior uniformidade de camada em
relação aos lubrificantes convencio -
nais.
✔ Menor índice de atrito, evitando
cons tantes etapas de usinagem da fer-
ramenta e re duzindo o set-up.
✔ Menor formação de partículas e
cavacos no ferramental/punção du -
rante o processo de conformação de
chapas de aço revestidas ou não, evi-
tando etapas de limpeza de ferramen-
tal e problemas de riscos nas peças já
conformadas.
✔ Eliminação de etapas de desengraxe
para remoção de lubrificantes conven-
cionais, tais como: óleos, graxas ou
sebos.
✔ Diminuição de impressões digitais
em materiais eletrozincados.
✔ Aumento de resistência à corrosão
por meio de barreira.
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características

Soldabilidade

toxidade

Película

coeficiente de Atrito

Manuseio

Lubrificantes a Seco AFP

Lubrificante à base de água
Termoplástico
Boa
Não tóxico
Permanente
Médio coeficiente de atrito
Anti-impressões digitais

Lubrificante a Seco dL

Lubrificante à base de água
Termoplástico
Excelente
Não tóxico
Temporária
Baixíssimo coeficiente de atrito
Anti-impressões digitais

características principais:

Dados obtidos em testes efetuados na Armco em Equipamento Draw Bead Simulator.
Observe os gráficos acima. Os mesmos resultados apresentados para o Lubrificante a Seco AFP também foram obtidos com o
Lubrificante a Seco DL. Porém, este último  apresenta uma performance 30% superior.

coeficiente de Atrito

Figura 2: Caneca de filtro de óleo com repuxo 
extra-profundo conformada sem utilização de óleo ou sebo.


