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Aço Inox com Revestimento 
por Eletrodeposição do Cobre:

Mais eficiênciana solda
• 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

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

SolderZinn.
Recomendado pela
natureza.

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 

Só a Armco 

tem Solderzinn. 

A liga de Estanho 

e Zinco que garante 

melhor     soldabilidade, 

maior resistência à  corrosão,   

excelente aderência

à tintas e absoluto 

respeito ao 

meio  ambiente.



vêm implantando continuamente me -
lhorias em processos de fabricação,
pro dutos e serviços.
Os resultados têm se revelado

através de uma real e contínua econo-
mia de energia e recursos naturais; na
constante prevenção à poluição e na
provisão para emergências. Com uma
visão de processo total, na Armco os
cuidados com o meio-ambiente estão
presentes em todas as atividades da
empresa, desde o desenvolvimento de
um produto até a sua fabricação e
entrega aos clientes.
O mais importante é que todos os

setores da organização estão cons -
cientes da relevância deste trabalho.
Adotando as ações necessárias para o

seu cumprimento, cuidar das pessoas e
da natureza faz parte da filosofia de
atuação e da missão da Armco.
Um exemplo desta prática é o

processo de tratamento de efluentes
(ETE), que é capaz de eliminar todos
os elementos contaminantes contidos
nas águas provenientes do processo
produtivo, tornando-as 100% tratadas
para reutilização. Além de preser-
vação e cuidado, isso também repre-
senta economia.

100% legal - Estar 100% alinhada com
a legislação ambiental é um pon to
importantíssimo para o sucesso de
uma empresa que se preocupa com o
bem-estar atual e futuro. Por isso,

todas as atividades, produtos e
serviços da Armco são conduzidos em
conformidade com a legislação ambi-
ental e regulamentos aplicáveis. 
Esses cui da dos se esten dem para

todos os seto res da empre sa. Como
resul ta do a Armco con se guiu estru tu -
rar um ambi en te de tra ba lho limpo,
segu ro e sau dá vel. A men ta li da de pre -
ven ti va faz com que os ris cos sejam
iden ti fi ca dos e con tro la dos. O con tí nuo
apri mo ra men to des ses pro ces sos con  ta
com inten sa par ti ci pa ção de todos os
fun cio ná rios, que são incen ti va dos a
con tri bu ir para a qua li da de do seu
ambi en te atra vés de pro gra mas espe -
cí fi cos tais co mo o Pro jeto Lapidar
(con cei to dos 5s).

Com essa visão e esse obje-
tivo, a Armco se sen te orgu -
lhosa de estar continuamente
colaborando para um futuro
com alta qualidade para nosso
país e nosso planeta.
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• 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.

Armco sempre se pre-
ocupou em preservar e
conservar o meio ambi-
ente, dando condições
essenciais para a sobre-
vivência da humanidade

e das espécies animais e vegetais.
Por isso, a empresa assume o

compromisso de garantir os recur-
sos adequados para balancear o
desenvolvimento industrial e ter
um ambiente saudável. 
Este compromisso é reafirmado

através do Sistema de Gestão
Ambiental Armco, que tem como
princípios:
a) Promover ações que evitem a
poluição;
b) Empenhar recursos e esforços ade-

quados para atender à Legislação, às
normas ambientais vigentes e requi-
sitos aplicáveis;
c) Melhorar os produtos, processos e
serviços, minimizando a geração de
efluentes/resíduos galvânicos e ra -
cionalizando o consumo de recursos
naturais;
d) Incentivar o envolvimento e o
comprometimento dos funcio nários,
colaboradores, fornecedores, clientes
e comunidade para preservar o meio
ambiente.
O objetivo é desenvolver, fabricar

e fornecer produtos e serviços de
maneira que a qualidade do ambiente
seja protegida, limpa e segura. 
Sempre empenhada em reduzir

os impactos ambientais, a Armco
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Empresa Amiga da Criança

Armco reafirma seu compromisso de pre servação da  
natureza, garantindo qualidade de vida e condições
de desenvolvimento às gerações atuais e futuras.

Meio-Ambiente 
Saudável

Estação de Tratamento de Efluentes: com
um investimento de U$ 2,5 milhões, 12.000
m3/mês de água são tratadas por mês.

Maiores Informações:

João Andrade
Engenharia de Manutenção e Projetos
joaoandrade@armco.com.br
Tel. (11) 6343-2703

Ricardo Urias
Qualidade e Meio Ambiente (SGQ/SGA)
ricardourias@armco.com.br
Tel. (11) 6343-2939

SolderZinn, aços isentos de cromo
hexavalente e aços para tanques de
gasolina Flex-fuel 100% reciclados
mostram o forte compromisso da
empresa com a preservação do 
meio-ambiente.
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s famí lias de aços ino xi dá veis
mais comu men te pro du zi das
pe  las usi nas side rúr gi cas são as
dos Martensíticos, Ferríti cos e
Aus teníticos for mam o maior

gru po de aços ino xi dá veis em uso, repre -
sen tan do cerca de 65 a 70% do total
pro du zi do. Ao con trá rio dos Ferríticos e,
prin ci pal men te, dos Martensíticos, cu -
jas pro pri e da des se asse me lham àque la
dos aços baixa liga; os aços Aus teníticos
têm uma série de carac te rís ti cas pró pri as
que os dis tin gue das outras clas ses. De -

vido a isto, a sua sol da gem apre sen ta
tam bém aspec tos pró prios.
A sol da gem é um pro ces so de jun -

ção, que utiliza uma fonte de calor,
com ou sem apli ca ção de pres são. Ela
deve ter as seguin tes carac te rís ti cas: 
a) pro du zir uma quan ti da de de ener gia
sufi ci en te para unir dois mate ri ais, si -
mi la res ou não, com ou sem fusão en -
tre as par tes.
b) evi tar o con ta to da regi ão aque ci da
e/ou fun di da com o ar atmos fé ri co.
c) remo ver even tua is con ta mi na ções
das super fí ci es que estão sendo uni das,
ori un das do metal de base ou do metal
de adi ção.

d) pro pi ci ar o con tro le
das trans for ma ções
de fa se na jun  ta
sol  da da que
po   dem afe -
tar o seu de -
sem pe nho.
Os aços

ino xi dá veis

podem ser uni dos por uma gran de
vari e da de de pro ces sos. Entre eles, a
“sol da”, bra sa gem, “sol de ring”, etc.
A bra sa gem, por defi ni ção, empre -

ga metal de pre en chi men to tendo seu
ponto de fusão acima de 450oC. Ela se
dife re do pro ces so “sol de ring” pelo
pon to de fusão do metal de pre en chi -
men  to que, neste caso, fica abai xo de
450oC. A bra sa gem tam bém dife re da
solda con ven cio nal na sub stan ci al
quan  ti da de de metal-base que é fun di -
do duran te o pro ces so. Deste modo, a
tem  pe ra tu ra de bra sa gem para os aços
ino xi dá veis são inter me di á rias entre
aque las uti li za das para solda e pelo
pro ces so “sol de ring”.
O pro ces so de bra sa gem pode ser

uti li za do em diver sos tipos de mate ri ais:
aços ino xi dá veis, aços car bo no, aços
bai xa liga, ligas de cobre, etc. Dentre es -
tes, os aços ino xi dá veis são os que apre -
sen tam mai o res pro ble mas de aderência
da solda no pro ces so de bra sa gem.
A alta quan ti da de de cromo que

A

está pre sen te nas ligas des tes aços
causa a for ma ção de uma pelí cu la de
óxido de Cro mo em sua super fí cie, as -
sim como uma pelí cu la de óxido de Ti -
tânio quan do se tra ta de aços ino xi dá -
veis esta bi li za dos ao Titâ nio.
Se estes óxi dos que são ambos re -

fra tá rios e for te men te ade ren tes não
são ade qua da men te remo vi dos, eles
irão impe dir o metal de pre en chi men -
to fun di do de rea li zar a união por não
pro pi ci ar a sua capi la ri da de en   tre os
metais a se rem uni dos.
Na bra sa gem po dem ser empre ga -

dos diver sos metais de pre en chi men to
como Prata, Níquel, Cobre e Ouro. A

sele ção do mais apro pria do se faz de
acor do com as pro pri e da des mecâ ni -
cas, resis tên cia à cor ro são, tem pe ra tu -
ra de tra ba lho e com pa ti bi li da de com
o metal base. 
Cada um con duz para uma reque ri -

da tem pe ra tu ra de bra sa gem e méto do
de aque ci men to. O Cobre e a Prata
são os mais comu men te uti li za dos. No
entan to, é neces sá rio ter gran de cui da -
do no pro ces so, prin ci pal men te quan -
do tra ta mos com os aços da série 300,
os Austeníticos, que podem ser sen si -
ti za dos duran te o res fri a men to da
tem pe ra tu ra de bra sa gem.
A sen si ti za ção é carac te ri za da por

um ata que loca li za do nos con tor nos de
grão. Estes loca is apre sen tam regi ões
adja cen tes empo bre ci das em cromo
devi do à pre ci pi ta ção de fases ricas
neste ele men to, como os car bo ne tos
de Cromo. Caso o teor de Cromo des -
tas regi ões fique abai xo de 11%, elas
serão cor roí das pre fe ren ci al men te.
Este tipo de fra gi li za ção ocor re

quan do o mate ri al fica expos to na fai -
xa de tem pe ra tu ra de 500 a 900°C e
com res fri a men to mais lento. Nesta
con di ção, a pre ci pi ta ção de car bo ne -
tos é bas tan te favo re ci da, pro du zin do
a regi ão sen si ti za da.

A figu ra à baixo apre sen ta um es que -
ma da sen si ti za ção ocor ren do na zona afe -
ta da pelo calor de um cor dão de solda.

Este fenô me no ocor re tanto nos
aços ino xi dá veis Austeníticos como
nos Ferríticos. Para evi tar este pro ble -
ma pode-se uti li zar um aço inox com
teor mais baixo de car bo no (os aços
grau L); uti li zar ele men tos que pos -
suam uma afi ni da de maior com o car -
bo no que o Cromo (aços ino xi dá veis

Os processos de soldagem são essenciais para 
garantir a qualidade e durabilidade de produtos

que utilizam componentes em aço. Porém, nem 
sempre esses metais assimilam a solda com total 
eficiência. Conheça agora o trabalho de pesquisas
avançadas realizado pela Armco no desenvolvimen to
de um novo tipo de aço que soluciona muitas
dessas questões.

Aço Inox com Revestimento por Eletrodeposição do Cobre:

garantia de solda
forte e segura

Ferrítico

Austenítico

Martensítico

- Sensitização

- Fragilização por
hidrogênio

- Crescimento do grão

- Sensitização

- Trincas à quente (trinca 
de solidificação, liquação 
e reaquecimento)

- Fragilização por
hidrogênio

Material adequado (estabilizado ao titânio ou ao nióbio),
reduzir a energia de soldagem.

Utilizar procedimento que introduzam pouco hidrogênio
durante a soldagem.

Procedimento com energia de soldagem menor possível.

Material adequado (baixo carbono ou estabilizado ao 
Titânio ou Nióbio), reduzir a energia de soldagem.

Utilizar aço com teor baixo de Enxofre e Fósforo, 
utilizar metais de adição que gerem tor de territa ao 
redor de 8% no cordão da solda, modificar a geometria da
junta para reduzir tensões introduzidas durante a soldagem.

Utilizar procedimento que indroduza pouco hidrogênio
durante a soldagem, utilizar técnicas que reduzam a velocidade
de resfriamento da junta (pré-aquecimento, pós-aquecimento).

Tipo de Aço Inox    Problema                            Solução



peças cri an do aspe re za.
Os banhos de Cobre com Cianeto são

utilizados, de maneira geral, quando o sub -
stra to é reco ber to por Níquel, ou outro
metal, a par tir de banhos áci dos. A cama-
da de cobre protege o metal do substrato
contra o ataque ácido do processo subse-
qüente, além de facilitar outros tratamen-
tos posteriores de niquelação e /ou
cromeação em peças para fins decorativos
como por exemplo: dobradiças, espelhos
de fechaduras, e outro s. Pois o Cobre já é
a base mais adequada para este tipo de

revestimento.  Além disso, a Armco pode
também, para efeito de redução de custo,
cobrear os aços inoxidáveis ferríticos,
como o AISI 430, utilizado para peças em
que a exigência de propriedades mecâni-
cas e de resistência a corrosão não seja crí -
tica.  Fina mente, após todo este tratamen -
to superficial agregado ao aço inoxidável
sua com posição final será a se gui n t e: 
A espes su ra de cama da é com pos ta

por 8 microns (0,008mm) total de cama -
da reves ti da na face e con tra-face do aço.
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esta bi li za dos ao titâ nio e ao nió bio) ou
ainda, um tra ta men to de solu bi li za ção
dos car bo ne tos após a sol da gem.

Principais pro ble mas nos aços

ino xi dá veis ori gi na dos nos pro -

ces sos de união - As sol da gens do
tipo “sol de ring” e bra sa gem podem ser
rea li za das em forno, por indu ção, por
resis tên cia e por imer são em banho de
sal.
No pro ces so por resis tên cia, que é o

mais comu men te uti li za do, uti li zam-se
ele tro dos, geral men te de Cobre e, na
pos te ri or pas sa gem de cor ren te, ocor re
a fusão desta face em comum, for man -
do o ponto. A figu ra à baixo apre sen ta

o esque ma deste pro ces so.
Os gran des pro ble mas são as altas

tem pe ra tu ras que o metal atin ge,
poden do em alguns casos che gar à
tem pe ra tu ra crí ti ca de sen si ti za ção
para os aços ino xi dá veis Austeníticos,
con for me já foi dito.

Estudo de Caso - Para solu ci o nar
esses pro ble mas, a Armco, em par ce ria
com um de seus cli en tes do ramo ele -
tro-ele trô ni co, desen vol veu há alguns
meses um novo pro ces so com o obje ti -
vo de faci li tar o pro ces so de solda (por
resis tên cia elé tri ca) de um ter mi nal de
con ta to elé tri co em um com po nen te
fabri ca do em uma li ga de Alpaca
(70%Cu/30%Ni), que após mon ta do
se trans for ma em um ter mos ta to uti li -

za do em fer ros de pas sar roupa.
Na peça até então rea li za da pelo

cli en te, após a solda a ponto, a super fí -
cie da Alpaca em con ta to com a do
aço AISI 301 não pro por ci o na va ga -
rantia da aderência na união das par tes
em sua ple ni tu de. Ou seja, nem sem pre
a fusão ocor ria, pre ju di can do a efi cá cia
da união en tre os metais. Isto ocor ria,
em gran de par te, devido ao filme de
óxido de Cromo for ma do na super fí cie
do aço impró prio para pro ces so apli ca -
do (con for me expli ca do aci ma). 
A solução apresentada pela Armco

então foi a seguin te: man ten do-se o
mesmo pro ces so de sol da gem apli ca do,
foi fabri ca do um mate ri al com todas as
carac te rís ti cas de resis tên cia mecâ ni ca
soli ci ta da pelo cli en te e que pudes se
pro por ci o nar uma melho ra con si de rá -
vel na efi ci ên cia da solda. Este mate ri -
al foi ela bo ra do obje ti van do-se três
cama das: o aço ino xi dá vel AISI 301
rela mi na do pro pri a men te dito, com a
adi ção de um tra ta men to espe ci al de
metal prévio e posterior revestimento
com Cobre (depositado com uma cama-
da da ordem de 4 microns por face).
Dada a exce len te con du ti vi da de

elé tri ca, tér mi ca e tam bém à exce len -
te sol da bi li da de que carac te ri za o Co -
bre, criou-se a par tir daí uma con di ção
favo rá vel no pro ces so da solda. Pois a
liga de Alpaca pas sou a ter o Cobre e
não mais a super fí cie do aço como
inter fa ce de con ta to tor nan do pos  sí vel
a modi fi ca ção do pro ces so de união de
solda a ponto para o de “bra sa gem”.
Isso sig ni fi ca que houve a in clu são de
um metal de adi ção ou de pre  en chi -
men to já pre vi a men te reves ti do no
aço, que se funde entre duas inter fa ces
para faci li tar a união das par tes.
Este reves ti men to pro pi ciou ainda a

van ta gem de fazer com que a cama da de
Co bre pas sas se a pro te ger o aço inox con -
tra o pro ces so de cor ro são devi do à sen si -
ti za ção que pode ser gera da no aço pela
tem pe ra tu ra crí ti ca em que se atin ge no
pro ces so (con for me des cri to ante rior -
men te). Além disso, não é mais neces sá -
rio uti li zar tem pe ra tu ras muito ele va das,
pois a bra sa gem neces si ta de tem pe ra tu -
ras meno res do que a solda con ven cio nal.
Como resul ta do, as peças apre sen -

ta ram um índi ce de con fi a bi li da de de
100% na união. Não foi neces sá ria a uti -
li za ção de um metal de pre en chi men to
pois, o aço já vinha com reves ti men to
de Cobre, ganhan do tempo de pro ces so.
Esta alter na ti va apre sen ta da foi

uma solu ção para um caso espe cí fi co,
mas que pode abran ger pro ces sos simi -
la res e outras apli ca ções pro por ci o nan -
do exce len tes resul ta dos como com pro -
va do neste Estudo de Caso.
A seguir fare mos uma breve expla -

na ção para se enten der um pouco me -
lhor o pro ces so.

Tratamento prévio da base do Aço -

A eletrodeposição do material é pri -
mei ramente iniciada com um trata-
mento especial (um “flash”) com uma
camada de metal especial. O objetivo é
pre parar a superfície do aço o qual exer -
ce a função de substrato criando uma
superfície propicia uma vez que a super-
fície do aço inox não é adequada para
revestimento de Cobre diretamen te,
devido a possibilidade de não haver a
aderência plena do cobre no aço pela
influência da película de óxido de
cromo na superfície. Logo após este
pro cesso, o material é então revestido
com cobre conforme foi mencionado
anteriormente e os deta lhes deste pro -
cesso estão resumidos abaixo:

Processo de depo si ção de Cobre  -

O banho de depo si ção pode, even tual -
men te, ser cons ti tu í do de dois tan ques.
No pri  mei ro tan que de depo si ção toque
(Str ike), uma peque na cama da é depo si -
ta da sobre a peça, segui do de um segun -
do tan que de depo si ção, no qual o filme
que está sendo depo si ta do é cres ci do até
a espes su ra dese ja da. Os banhos de Co -
bre podem ser for mu la dos tanto com sais
de Sódio, quan to com sais de Potássio,
pois ambos apre sen tam mui tas simi la ri -
da des. Na prá ti ca, esses sais são uti li za -
dos quase que indis tin ta men te, porém,
apre sen tam algu mas dife ren ças que
inter fe rem no pro ces so de depo si ção. 
Esses banhos apre sen tam colo ra ção

azul típi ca do sul fa to de Cobre. Os âno -
dos estão geral men te ensa ca dos para
evi tar que peque nos frag men tos de
Cobre dos âno dos sejam ade ri dos nas

Aço Inoxidável
Relaminado

LM05: daqui saem os aços pré-revestidos da Armco para melhorar a soldabilidade.

Cobre

Cobre

Termostato de ferro de passar roupa
produzido com aço inoxidável revestido
de cobre desenvolvido pela Armco.
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Maiores infor ma ções:

Área Técnica:

Eduardo Tumonis
e.tumo nis@armco.com.br
Tel.: (11) 6915-8004 Ramal: 216

Paulo Moreira
pau lo mo rei ra@armco.com.br
Tel.: (11) 6343-2670

Valdir Alves da Silva
val dir@armco.com.br
Tel.: (11) 6343-2708


