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• Aços Inoxidáveis
• Baixo Carbono 

e Aços de 
Alta Resistência

• Aço Rápido

• Médio, Alto Carbono 
e Aços Ligados

• Flat Wire
• Alto Carbono 

Temperado

Melhor soldabilidade e maior resistência à corrosão. 100%  isento de elementos
agressivos ao meio ambiente. Isto é Solderzinn, a liga estanho e zinco da Armco. 
Com Solderzinn, seu produto atende a todas as normas mundiais de eliminação de
poluentes, inclusive as novas diretrizes européias. Mais: ainda ajuda você a reduzir
processos e custos com o sistema de tratamento de efluentes. Ideal para produtos e
peças que necessitam de solda e acabamento superficial, como tanques de 
combustível e peças para o segmento eletroeletrônico. Pense no mundo que você
vai deixar para o futuro, use Soderzinn. Consulte nosso departamento técnico e 
conheça melhor todas as suas aplicações. Você comprovará, mais uma vez, que para
superar suas exigências, ninguém faz mais do que a Armco.

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

• 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

Já que é para soldar, 
soldamos aço com 

respeito à natureza.

Chegou Solderzinn. 
A liga de Estanho 
e Zinco da Armco 
que garante melhor 
soldabilidade, 
maior resistência 
à corrosão, excelente 
aderência à tintas 
e absoluto respeito 
ao meio ambiente.

Conheça
o Solderzinn.
A nova liga

Estanho e Zinco 
da Armco,

100% ecológica.Investindo 
em tecnologia

a serviço dos

nossosclientes.
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dos, obten do-se um aumen to de 20% na
pro du ti vi da de, com ganho em agi li da de,
ampli a ção do portfó lio de pro du tos e
uma expres si va melho ria na qua li da de do
pro du to final.

Hoje, o no vo La mi  nador Reversí vel
Schloemann pro pi cia uma melho ria de
40% no des vio padrão da espes su ra dos
rolos lami na dos. E o me lhor: com
muita rapi dez. A velo ci da de de res pos -
ta da malha de con tro le de espes su ra,
que antes era de 47, pas sou para 22
milé si mos de segun do. Houve tam bém
uma melho ra sen sí vel
de espes su ra que era de
± 0,005 mm e pas sou
para ± 0.003 mm. Mais
que isto, houve um ga -
nho de fle xi bi li da de ope ra ci o nal: antes
só era pos sí vel rea li zar a lami na ção de
pro du tos de baixo car bo no. Agora,
além de pro du tos de alto car bo no, é
pos sí vel lami nar tam bém aços
ino xi dá veis. Com isso a Armco
passa a aten der com total per ti -
nên cia e ade qua ção às mais
recen tes e futu ras exi gên cias do
mer ca do mundial.

Automação oti mi zan do
pro ces sos - Mais que uma
mudan ça para agi li zar e au-
men tar a pro du ti vi da de, esta
refor ma repre sen ta uma ver da -

dei ra evo lu ção na qua li da de dos pro -
ces sos e do pro du to final.

Através de um ele va do grau de auto -
ma ção, o novo Laminador pos si bi li ta
que, atra vés de recei tas pré-esta be le ci das
con jun ta men te pela ope ra ção e pelos
pro fis  si o  nais da área téc ni ca, a repe ti ção
dos pro du tos pro ces sa dos seja abso lu ta -
men te garan ti da. Isso sig ni fi ca padro ni za -
ção dos pro du tos, com mais qua li da de,
segu ran ça e redu ção de ajus tes cons tan tes.

Para tanto, foi edi fi ca da uma nova
Sala de Operação com pos ta por púl pi to de

con tro le do lami na dor. Os medi do res de
espes su ra e as câme ras de moni to ra men to
incor po ra dos são agora con tro la dos por
um sis te ma de super vi são em tempo real,

iden ti fi can do ime di a ta men te qual quer
des vio no padrão dos aços lami na dos.

Esta auto ma ti za ção tor nou mais
ágeis as ações de manu ten ção no ras -
tre a men to dos defei tos, seja ela feita no
local ou remo ta men te, via Internet,
pro pi ci an do sen sí vel melho ria das
carac te rís ti cas das tiras lami na das
quan to às tole rân cias di men si o nais, à
sua pla ni ci da de e a padro ni za ção de
suas for mas. 

Neste pro je to esti ve ram envol vi dos
ope ra do res, téc  ni cos e enge nhei ros de

dife ren tes áreas
que acom pa nha -
ram desde o ini cio
todas as fases do
pro je to. Com uma

equi pe afi na da, sem pre sin to ni za da em
fazer uma em pre sa que se supe ra a cada
dia, a refor ma e moder ni za ção do La -
minador Rever sível Schlo e mann é a

pro va con cre ta que a Armco
atua no pre sen te, bus can do
sem pre as melho res solu ções
para o futu ro.

Maiores informações:
Marcelo Medeiros
Área Comercial
marcelo_medeiros@armco.com.br
Tel.: (11) 6343-2835

Sérgio Fontes
Gerente de Produtos Relaminados
s.fontes@armco.com.br
Tel.: (11) 6343-2695

O projeto possibilitou uma melhora sensível 
na espessura que era ± 0,005 mm e passou a
obter valores típicos de ± 0,003 mm.

• 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.

ISO/TS 16949:2002

ISO 9001:2000

ISO 14001

Empresa Amiga da Criança

om o crescente fluxo de infor-
mações e as rápidas e contínuas
mudanças nos cenários local e
global, cada vez mais pessoas e
empresas precisam reagir pró-ati-

vamente em busca das melhores soluções
de governança e atuação.

Após dois anos de trabalhos intensos
em busca do contínuo aprimoramento das
práticas de trabalho, o Projeto Lapidar vem
atingindo padrões crescentes de qualidade
e partindo para níveis de excelência, com
todas as equipes e áreas comprometidas e
atuantes no Projeto.

Desenvolvido no Japão e também co -
nhecido como Housekeeping, o Programa
5S tem como objetivo promover a melho-
ria do ambiente de trabalho e de relaciona-
mentos dentro da empresa.

É um processo estruturado para mobi-
lizar a organização para o uso responsável
dos recursos tanto nos aspectos físicos
(equi pamentos, máquinas e células de tra-
balho), quanto nos procedimentos e ati-
tudes diárias.

Senso de utilização, ordenação, lim pe -
za, saúde e autodisciplina são os cinco sen-
sos que compõem a sigla 5S.

Estruturado em uma filosofia profunda
de práticas simples que promovem o desen-
volvimento evolutivo de todos os colabo-
radores, o Programa 5S desenvolve proces-
sos de aperfeiçoamento constantes das
atividades cotidianas de nossa empresa. O
resultado é a maior produtividade com me -
lhoria da qualidade de vida para todos.

De fácil aplicação e simples compreen-
são, o 5S permite a rápida implementação
de um sistema de gestão bem-estruturado,
preparando o ambiente para mudanças
pro fundas, capazes de proporcionar resulta-
dos visíveis e imediatos.

Todas as pessoas que praticam o
Programa 5S conquistam crescimento pes-
soal e profissional. Com isto, aumentam sua
autoconfiança, tornam-se mais responsáveis
e exigentes com ações, valores e atitudes
que se traduzem em benefícios para sua
qualidade de vida e para a nossa empresa.

O Programa 5S, que teve início em
2003, tem como objetivo eliminar desperdí-
cios materiais, promover melhoria das
condições de trabalho e desenvolver ati-
tudes e comportamentos positivos, aumen-
tando a produtividade e a qualidade de vida. 

Com o Projeto, as rotinas e atividades são
construídas diariamente, num ambiente de tra-
balho mais agradável, com integração positiva
entre as equipes e a autodisciplina valorativa.

Através da perseverança e da prática
cotidiana e determinada, cada funcionário
vem incorporando as propostas criadas no
Projeto Lapidar para o seu próprio bem-estar
e para o melhor desempenho da empresa.

Com isso temos conquistado diversos
benefícios e vantagens competitivas.  Entre
elas, a liberação e melhor ocupação do
espaço físico, a facilitação do controle, a
racionalização do tempo e o incremento da
eficiência e da criatividade.

Estamos fazendo da Armco uma
empresa 100% segura e saudável por meio
de ações efetivas, com a conscientização e
treinamento de todos os funcionários, for -
talecendo nosso comprometimento em
bus ca dos melhores resultados.

Com todas essas inovações positivas,
hoje, mais que desenvolver uma empresa que
é referência mundial de eficiência, estamos
agregando valor a nossa qualidade de vida na
construção de um futuro ainda melhor. 

Maiores Informações:
Comitê Lapidar 
lina@armco.com.br - Tel.: (11) 6343-2718

G E S t ã O

5S:sabedoria
multiplicada

C
Projeto Lapidar otimiza, cada vez mais, 

a utilização de recursos físicos e a qualidade 
do ambiente de trabalho.
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Produto Tempo de resistência em Resultado Conclusão
câmara de Salt-Spray*

A presença do zinco
na liga propicia maior
resistência à corrosão
do Solderzinn em

relação ao Solder-on,
devido a proteção

catódica que o zinco
oferece.

Uma solu ção que aten de per fei ta men te às
neces si da des das indús tri as de ele tro e le trô -
ni cos e de tan ques de com bus tí vel, ofe re -
cen do um pro du to com exce len te sol da bi -
li da de e ade rên cia a tin tas (pó e cata fo ré ti -
ca) e maior resis tên cia à cor ro -
são. E o melhor: sem agre dir
o meio ambi en te.

Eliminando o Chumbo -
Há déca das as indús tri as ele -
tro e le trô ni ca e auto mo bi lís ti ca
vêm uti li zan do mate ri ais e pro -
du tos que con tém sub stân cias
noci vas e metais pesa dos como o
Chumbo, por exem plo. Com
esta nova tec no lo gia desen vol vi -
da pela Armco, essas sub stân cias
são total men te eli mi na das, redu -
zin do sig ni fi ca ti va men te o impac to
ambien tal.

Com carac te rís ti cas simi la res ao
Solder-on, o Solderzinn é com pos to por

uma liga de Estanho e Zinco, ao invés
de Chumbo. Com isto, o novo pro du to
da Armco sub sti tui o Solder-on com
inú me ras van ta gens. Principalmente
porque permite que as empresas se
antecipem às novas legislações mundiais

como a WEEE (Directive on Was -
te Electrical and Elec tro -
nic Equipment), e tam-
bém, que recorram ao
“Green Procurement”, por
exemplo, que prevê a
subs tituição de metais
pesados uti lizados na fa -

bri cação de apa re -
lhos elétricos e
ele trô nicos a
partir de 1º de
ja neiro de 2008,

neste caso, para atender as
necessidades das principais
empresas do ramo eletro -
eletrônico. 

• Simplificação do pro ces so de fabri ca ção, exclu in do   

eta pas e pro du tos que cau sam impac to ambien tal;

• Produto eco lo gi ca men te cor re to, isen to de ele men tos

agres si vos ao meio ambi en te;

• Redução dos cus tos com tra ta men to de eflu en tes;

• Excelente sol da bi li da de;

• Excelente aca ba men to super fi ci al;

• Excelente ade rên cia a tin tas (pó e cata fo ré ti ca);

• Maior pro te ção cató di ca (maior resis tên cia à cor ro são);

• Substitui o Solder-on (liga de Estanho/Chumbo);

• Material mais resis ten te à cor ro são que seu 

ante ces sor (Solder-on);

• Atendimento à Legislação vigen te e às novas Diretrizes

Européias e Normas Internacionais, tais como: GMW 

3059, ELV - End of Life Vehicles, WEEE - Waste Eletrical 

and Eletronic Equipment, FORD W99 P 9999, VW 91101.

Soldabilidade, aca ba men to e
resis tên cia - Além de pos su ir exce len te
sol da bi li da de e ofe re cer um ótimo aca ba -
men to super fi ci al, o Solderzinn apre sen ta
um impor tan te dife ren ci al: sua resis tên cia
à cor ro são é 100% supe ri or ao Solder-on.

Como se vê no qua dro abai xo, o
Solder-on tem pro ces so de cor ro são ver me -
lha ace le ra do quan do a super fí cie do mate -
ri al sofre algum risco capaz de atin gir o aço.

Com o Solderzinn, a liga é composta
tipicamente de 90% de Estanho e 10% de
Zinco. O segun do com po nen te atua como
ele men to de sacri fí cio, pos si bi li tan do a
redu ção das espes su ras de cama da e retarda
o pro ces so de cor ro são ver me lha na chapa.

Maiores informações:
Valdir Alves da Silva 
Área Técnica 
Tel.: (11) 6343-2708
valdir@armco.com.br 
manoelmarcos@armco.com.br

Os gráficos esclarecem que no Ponto Eutético(*), não há uma grande diferença de temperatura de soldagem de ambas as ligas.
(*) Ponto Eutético: É o ponto onde uma fase líquida se solidifica isotermicamente (ponto de mais baixa temperatura), produzindo
um agregado de duas fases sólidas, de composições diferentes entre si e diferentes da composição original. 

Principais van ta gens do Solderzinn:

Comparativo de resis tên cia entre pro du tos reves ti dos com Solder-on
e Solderzinn, em tes tes rea li za dos em câma ra de Salt-Spray:

Solder-on                       ----
O revestimento composto pelo estanho e pelo 
chumbo (liga Solder-on), caracteriza-se pela
 presença de metais não consumíveis em meio
 corrosivo, o que não garante a este tipo de

 revestimento resistência à corrosão.

O revestimento composto pelo estanho e pelo zinco
(liga Solderzinn), caracteriza-se pela presença de 
um metal consumível (zinco) em meio corrosivo, 

o que propicia maior resistência à corrosão, por ser
o zinco o elemento de sacrifício na liga. 

Solderzinn 24 Horas

Além de absoluto respeito ao meio ambiente, 
o Solderzinn garante melhor soldabilidade, maior
resistência à corrosão e excelente aderência à tintas.

Solderzinn - novo produto (Liga Estanho - Zinco) Solder-on - antigo produto (Liga Estanho - Chumbo)
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(*) Teste conforme NBR 8094 / ASTM B117 na chapa de aço como fornecida, sem estampagem (chapa plana - camada mínima = 03 microns). 
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L A N ç A m E N t O

tuar de manei ra res pon sá vel em
rela ção ao meio ambi en te e à
soci e da de sem pre fez parte da
his tó ria da Armco.

Em sua cons tan te busca em
criar uma empre sa ple na men te

sin to ni za da com o desen vol vi men to sus -
ten tá vel, a Armco vem inves tin do cada
vez mais em tra ta men to de eflu en tes, bem
como em pes qui sas e desen vol vi men to de
novos pro du tos e pro ces sos isen tos de sub s -
tân cias polu en tes.

O resul ta do é um portfó lio de pro du tos
de qua li da de reco nhe ci da, abso lu ta men te
ali nha do com as mais ele va das exi gên cias
das legis la ções ambien tais mun di ais. 

Atuando den tro desta filo so fia, a
Armco apre sen ta sua mais recen te ino va -
ção: Solderzinn, o reves ti men to ele tro lí ti -
co isen to de ele men tos noci vos à Natureza.

O Solderzinn é mais uma solu ção
desen vol vi da pela Armco que traz a marca
de cri a ti vi da de e pio nei ris mo do depar ta -
men to de Engenharia de Aplicações.

A

Armco lança Solderzinn, 
o revestimento eletrolítico 

de alta eficiência e 
baixo impacto ambiental. 

Criatividade
Sustentável

Solda - Solderzinn: liga de Estanho Zinco, 
que garante melhor soldabilidade, resistência
à corrosão e aderência à tintas.

anter-se ativa como uma
empre sa que uti li za a alta tec -
no lo gia em busca da evo lu ção
huma na é parte inte gran te dos
valo res da Armco. Sem pre

aten ta aos pro ces sos que pos si bi li tem uma
melho ria con tí nua, a empre sa acaba de
inves tir R$ 6,5 mi lhões na refor ma e
moder ni za ção do Laminador Rever sível

Schloemann LA-30. Esta refor ma foi rea -
li za da em ape nas ses sen ta dias, sem que
nenhum inci den te tenha sido regis tra do.
Uma marca digna de des ta que, uma vez
que o pro je to che gou a mobi li zar até 80
pro fis si o nais de empre sas naci o nais e
inter na cio nais alta men te espe cia li za das
con tra ta das pela Armco.

A refor ma envol veu tare fas impor tan tes e
deli ca das como a troca dos redu to res e tam bo -
res; bem como, das mesas de entra da e saída,
dos rolos flec to res, das mesas guia de ponta
e tam bém das gui lho ti nas.

Com isto, os prin ci pa is obje ti vos
desta obra foram ime di a ta men te alcan ça -

M

Com a reforma e modernização do Laminador Reversível  
Schloemann, a Armco conquista ainda mais flexibilidade  

operacional, agilidade, controle e qualidade.

t E C N O L O G I A

Investimento
em tecnologia
garante ganho de

produtividade
com muita

qualidade e segurança


