






A Fabrimetal é uma empresa privada com sede 
no Pólo Industrial de Viana, Angola, a 25km de 
Luanda, a cidade capital. 

Constituída em 2006, a Fabrimetal é líder na 
produção de varões FM TMT® (tratamento ter-
momecânico), varões de aço reforçado de el-
evada qualidade, utilizados na construção civil, 
residencial, comercial e industrial.

PODER
DAS PESSOAS

Integrando o Grupo Empresarial MMD Steel, com uma década de experiência na indústria, proveniente 
da instalação de uma rede de fábricas de aço na África subsaariana, em Angola, República Democrática 
do Congo, Ruanda, Mali, Gana, Burkina Faço, Senegal e com um conhecimento profundo do negócio, a 
Fabrimetal reúne as melhores condições para dar resposta à procura crescente de varões de aço. Cada vez 
mais presente nos principais mercados e integrando-se sistematicamente nos mercados locais, a empresa 
iniciou a produção comercial de varões FM TMT® em Angola em Novembro de 2010.

A Fabrimetal contribui para o rápido desenvolvimento das infra-estruturas do país, eliminando a dependência 
da importação de varões, apoiando a crescente indústria da construção civil, reduzindo a poluição 
ambiental, e criando emprego para os angolanos. A proliferação industrial na zona do Pólo Industrial de 
Viana impulsionou a economia local, criando as condições para que, hoje, mais de 500 Angolanos estejam 
envolvidos na produção de varões FM TMT®. A Fabrimetal orgulha-se em recrutar e formar trabalhadores 
locais, contribuindo para o aumento da estabilidade financeira de muitas famílias, fomentando um enorme 
sentido de orgulho na produção doméstica, e continua a desenvolver planos de expansão, para a empresa 
e para a equipa.

A cultura operacional da Fabrimetal baseia-se na seguinte filosofia: “Ser ético, ser transparente, exceder os 
padrões e as expectativas dos clientes, e manter práticas de higiene e segurança consistentes no local de 
trabalho, fomentando um trabalho de equipa coeso, oportunidades de liderança e ética no trabalho.”



“A oportunidade de ajudar comunidades, uma região e um país,
é um privilégio. Construindo uma forma de vida sustentável para o povo

Angolano, estamos a apoiar a economia. E dando formação de competências e
capacitando a força de trabalho local, estamos a construir as fundações sólidas

para um futuro forte.”

Ao empregar mais de 500 Angolanos 
na sua fábrica, a Fabrimetal contribui 
directamente para o bem-estar de mais 
de 2.500 indivíduos na comunidade 
local. O valor agregado que geramos à 
economia nacional é muito significativo.

“
PCA da Fabrimetal

1 Angola

2 Mali

3 Ruanda

4 RD Congo

5 Burkina Faso

6 Gana

7 Senegal

FACTO



A Fabrimetal procura sistematicamente atingir a excelência na sua fábrica em Angola, 
mantendo o enfoque na produção de varões FM TMT® com níveis de qualidade 
internacionais. Económicos, e desenhados de forma a aumentar a resistência e a ligação 
entre os varões e o cimento que os rodeia, os varões FM TMT® cumprem os requisitos 
da construção civil profissional, sem comprometerem o ambiente. A Fabrimetal oferece 
ainda uma vasta gama de produtos complementares ao Varão de Aço. Com uma 
capacidade instalada de 180.000 toneladas por ano, a Fabrimetal oferece uma vasta 
gama produtos a preços competitivos, direccionados para dar resposta às crescentes 
necessidades das empresas de construção, distribuidores, revendedores e clientes 
individuais.

• Diâmetros produzidos para varões: 8, 10, 12, 
16, 20, 25, 32.

• Comprimentos produzidos: por medida (3m 
e 6m) e normalizados (12m). Cantoneiras, Bar-
ras e Perfis em 6m.

DIMENSÕES

FORÇA DO AÇO  

• Produto testado em laboratórios internos,  
acreditado pela ISO/IEC 17025, de acordo 
com os padrões internacionais, NA 34:2016 – 
IANORQ e Especificação LNEC E-450 2010.

• Todos os produtos complementares 
(varões, cantoneiras, barras e perfis) FM 
TMT® produzidos a partir de sucata de metal 
reciclada, comprada em Angola:
a. requerem menos energia do que a produção 
de aço a partir de minério de ferro;
b. reduzem a necessidade de aterros 
sanitários;
c. previnem a acumulação de produtos de 
aço abandonados.

• Mais resistentes, maior resistência à tracção e 
melhor percentagem de alongamento.

• Mais fáceis de dobrar, maior soldabilidade e 
maior durabilidade.

• Boas propriedades de resistência à corrosão 
e maior resistência sísmica.

• Maior estabilidade térmica (ideal para 
temperaturas elevadas).

• Marca registada ‘FM TMT’ visível em todos os 
produtos complementares (varões, cantoneiras, 
barras e perfis) produzidos localmente.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

• Empacotamento automático, com devida 
etiquetagem, em atados/lotes de peso até 2  
toneladas com comprimento de 12 metros. 
Produtos Complementares  em 6 metros.

• Cada atado contém um número padrão de 
unidades, agrupados por dimensão e
comprimento, cintados de forma segura com 
arame, em intervalos de 2,4 metros (em 5 ou 6 
pontos).

• Cada atado é identificado com uma etiqueta 
de unidades, indicando o padrão internacional 
utilizado, a dimensão, o número de unidades e 
a data de produção.

EMBALAGEM

Director Executivo da Fabrimetal

“A Fabrimetal orgulha-se em oferecer 
uma alternativa à

importação, de elevada qualidade 
e a preços competitivos – produção 

local para consumo local. Sendo o seu 
maior factor de diferenciação o facto 
de produzir em Angola com padrões 

de qualidade internacionais.”
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COMPOSIÇÃO QUÍMICA

CARACTERÍSTERÍSICAS MECÂNICAS

Varão - 
Diâmetro 
Nominal

Área de Massa por Comprimento
  Nominal Desvio Padrão

mm

10

12

20

25

32

mm2

113,140

201,142

314,290

491,071

kg/m

0,395

2,470

min

0,377

1,509

2,359

max

0,413

4,027

Peso - 
1 Varão

4,740

7,404

Peças / 
1 Ton

211

135

94

53

34

22

13

Análise C (%) P (%) S (%) N (%) Cu (%) C Eq. (%)

Vazamento 0,22 0,05 0,05 0,012 0,5

Produto Final 0,24 0,055 0,055 0,014 0,52

Varões
FM TMT

Resistência
(YS) N/mm2

Resistência à 
Tracção

(UTS) N/mm2

Rácio
Resistência

(UTS/YS)

Alongamento
Mínimo - Ponto 
de Fratura (%)

Alongamento 
Mínimo - Máx. 

Força (%)

AB500/A500NR 500 550 12 5

A400NR 400 14 5

A500NR SD 500 550 1.15 - 1.35

A400NR SD 400 1.15 - 1.35

+/- 
4.5%

%

VALORES NOMINAIS E TOLERÂNCIAS    

A Fabrimetal é um líder na indústria
do aço, produz varões FM TMT®
e produtos complementares ao varão,
com níveis de qualidade internacional
em Angola, uma das economias
de  maior crescimento em África.

FACTO



VALORES NOMINAIS E TOLERÂNCIAS

Cantoneiras
Massa por Comprimento

Nominal Desvio Padrão

mm kg/m % min max

20X20X2 0,612 ± 6% 0,576 0,649

30X30X3 1,360 ± 6% 1,278 1,442

40X40X4 2,400 ± 4% 2,304 2,496

50X50X5 3,770 ± 4% 3,619 3,921

60X60X6 5,420 ± 4% 5,203 5,637

Barras
Massa por Comprimento

Nominal Desvio Padrão

20 a 50 kg/m % min max

20X3 0,471

± 3%

0,457 0,485

25X3 0,589 0,571 0,606

30X3 0,707 0,685 0,728

40X3 0,942 0,914 0,970

50X4 1,570 1,523 1,617

Massa por Comprimento

Nominal Desvio Padrão

Até 150mm kg/m % min max

75X40X40 7,140
 

± 2.5%

6,962 7,319

100X50X50 9,560 9,321 9,799

125X65X65 13,100 12,773 13,428

150X75X75 16,800 16,380 17,220

Análise C(%) P(%) S(%) N(%) Cu(%) C Eq.(%)

EN 10025-2:S235JR(Product thickness ≤ 16mm)

Vazamento 0,17 0,035 0,035 0,012 0,550 0,35

Produto Final 0,19 0,045 0,045 0,014 0,600 -

EN 10025-2:S275JR(Product thickness ≤ 16mm)

Vazamento 0,21 0,035 0,035 0,012 0,550 0,40

Produto Final 0,24 0,045 0,045 0,014 0,600 -

Produtos Complementares Resistência 
(YS)N/mm²

Resistência a 
Traccão 

(UTS)N/mm²
Alongamento Mínimo - Ponto de Fratura(%)

S235JR

S235JR

S275JR

S275JR

235 min

235 min

275 min

275 min

360-510

360-510

430-580

410-560

19

19

17

17

20

20

18

18

21

21

19

19

26

26

23

23

CARACTERÍSTERÍSICAS MECÂNICAS

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

FACTO

A Fabrimetal é a primeira siderurgia 
em  Angola a  produzir barras de ferro,  
cantoneiras e perfis.



EXCELÊNCIA
DO PRODUTO

“Utilizamos equipamentos, siste-
mas e processos estratégicos, 
e temos uma força de trabalho 

dedicada
a ter um impacto positivo no futuro 

sustentável de Angola, a nível 
económico, ambiental e social.”

Barras de aço passam através de uma 
câmara de arrefecimento brusco, especial-
mente desenhada, totalmente automatizada 
e computadorizada. A superfície da barra é 
pulverizada com jactos de água, mantendo 
uma temperatura exterior mais fria e uma 
temperatura quente no núcleo.

As barras são removidas da câmara de ar-
refecimento e repousam até a superfície so-
lidificar, criando assim uma camada exterior 
de martensita temperada.

As barras dão entrada nos tabuleiros de 
arrefecimento. Nesta fase final, o núcleo 
austenítico torna-se ferriteperlite, dúctil. A 
combinação da superfície de martensite 
temperada e o núcleo de ferrite-perlite con-
fere uma resistência e ductilidade consider-
avelmente maiores ao produto final, tornan-
do-o ideal para a construção de estruturas 
resistentes.

A tecnologia FM TMT® (tratamento 
termomecânico) da Fabrimetal
é utilizada para produzir varões de 
elevada resistência à tracção, através de 
fases de aquecimento e arrefecimento, 
que criam uma combinação de 
características microestruturais no perfil 
dos varões.
Todas as barras de aço são laminadas 
a quente, antes de passarem pelas 
seguintes três fases.

Equipa de Garantia de Qualidade,
Fabrimetal 

ARREFECIMENTO BRUSCO

 AUTO-TÊMPERA

ARREFECIMENTO

1

2

3

Austenita Martensita

Martensita
Temperada

 Ferrite
Perlite



A equipa de profissionais de garantia de quali-
dade da Fabrimetal realiza testes em cada fase 
do processo produtivo.

A composição química de todos os Produtos 
Produzidos é analisada por um espectrómetro 
SPECTROMAXX de última geração e, em para-
lelo, uma máquina de testes universal (UTM) 
automática de 60/100 toneladas analisa as 
suas propriedades de resistência (resistência, 
resistência à tração e alongamento) e máquina 
de dobragem/Re-dobragem para análise visual 
das fendas. Após a produção, uma amostra de 
varão é analisada pela SGS, que faz a aferição 
das especificações padrão. A SGS é uma agên-
cia externa internacional de testes e qualidade, 
com a qual a Fabrimetal tem uma pareceria es-
tratégica.

Dada a intensidade do nosso processo produ-
tivo, e para reforçar a gestão de risco e de ac-
identes de trabalho, a Fabrimetal assegura a 
saúde e segurança dos seus trabalhadores, dis-
pondo de uma clínica 24 horas nas instalações, 
com gestão independente, não obstante de 
manter parcerias com outras clínicas locais.

A calibração de todos os nossos equipamentos 
é testada e aprovada por entidade independen-
te, devidamente credenciada para o efeito, no 
caso o ISQ Labmetro Angola.

A Fabrimetal garante a segurança e a sustentab-
ilidade dos seus produtos, pois conhece as ex-
igências impostas aos varões FM TMT® pela in-
dústria da construção. Os varões são produzidos 
seguindo a Norma  NA 34:2016 do IANORQ e 
Especificação LNEC E-450 2010. 

Os Produtos Complementares ao Varão (Can-
toneiras, Barras e Perfis) são produzidos seguin-
do a Norma EN 10025-2.

FACTO

FACTO

Aço testado por

Acreditado



GARANTIA
DE QUALIDADE

Orgulhamo-nos no nosso esforço em manter a liderança
de mercado, e em ganhar vantagem competitiva sobre
os importadores. O nosso objectivo colectivo é cumprir

e exceder as expectativas dos nossos clientes.

Director de Recursos Humanos da Fabrimetal

Uma década de CONHECIMENTO sobre os requi-
sitos dos mercados, em constante mudança, uma 
extensa experiência na indústria, e uma profunda 
compreensão das necessidades dos clientes, levam 
a Fabrimetal a fazer da Qualidade o bastião dos 
varões FM TMT® (tratamento termomecânico).

Atingimos Qualidade de EXCELÊNCIA ao fornecer-
mos um produto que cumpre sistematicamente as 
exigências e os padrões internacionais, excedendo 
as expectativas dos nossos clientes, desde a fase de 
produção, à embalagem, ao armazenamento e ao 
transporte local.

A reputação da Fabrimetal na indústria
é de fiabilidade e qualidade. A experi-
ente equipa de liderança tem
um histórico de, sistematicamente, al-
cançar os padrões internacionais
e, ao mesmo tempo, controlar os cus-
tos, utilizando toda a cadeia de
fornecimentos, chegando ao mercado 
local com preços competitivos.

FACTO

“A nossa paixão é contribuir para o desenvolvimento de Angola.
O nosso compromisso é produzir produtos sustentáveis,

que melhorem o bem-estar e o futuro de um país
que está a despertar o seu potencial.”

Orgulhamo-nos no nosso esforço em manter a liderança
de mercado, e em ganhar vantagem competitiva sobre
os importadores. O nosso objectivo colectivo é cumprir

e exceder as expectativas dos nossos clientes.
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