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RESUMO 

 

Como os elementos residuais presentes na sucata metálica afeta a qualidade do aço 

produzido, a sucata de aço é classificada de acordo com a quantidade de certos resíduos. 

No entanto, existe uma análise limitada de alguns dos elementos residuais menos 

comuns, como antimônio (Sb), tungstênio (W), cobalto (Co), níquel (Ni) e molibdênio 

(Mo), que também podem fornecer informações sobre a qualidade da sucata recebida 

nas siderúrgicas e ajudar na otimização do processo. Este trabalho relata uma análise 

histórica de elementos residuais das composições químicas do aço em duas usinas 

siderúrgicas específicas, localizadas em diferentes estados da Austrália, no período de 

2011 a 2018, analisando mais de 21000 corridas. Esta análise mostra que a concentração 

de W e Sb diminuiu em 0,002% ao longo do tempo e isso provavelmente está ligado à 

melhora na recuperação de metais não ferrosos da sucata. Os níveis de Mo e o Ni na 

sucata de uma das usinas foi afetado pelo fechamento da fabricação de automóveis 

naquele estado. Verificou-se ainda, que a calibração e manutenção do espectrômetro 

utilizado para analisar as amostras de aço teve um impacto direto nos resultados. A 

presença de Sb, W e Co na composição do aço indica contaminação de outros metais 

além do aço, já que 80% do uso desses elementos estão em aplicações associadas com 

materiais não ferrosos. Vale ressaltar, que esta é a primeira análise destes elementos em 

sucata de aço relatada na literatura e a conclusão do estudo apontou que maior atenção 

deve ser dada para monitorar elementos metálicos menos comuns, tais como Sb, W, Co, 

Ni e Mo, podendo fornecer informações sobre a qualidade da sucata. 

 

Palavras-chave: Elementos residuais; sucata de aço; controle de qualidade; FEA. 
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ABSTRACT 

 

As residual element presents in metal scrap affect the quality of steel produced, metal 

scrap is classified according to the amount of certain residuals. However, there is a 

limited analysis of some of the less common residual elements such as antimony (Sb), 

tungsten (W), cobalt (Co), nickel (Ni) and molybdenum (Mo) which may also provide 

information about the scrap quality received in steel plants and help in the optimization 

of the process. This paper reports a historical analysis of residual elements the steel 

chemical compositions from two separate steel plants, located in different Australian 

states, over the period 2011 to 2018, analysing more than 21000 heats. This analysis 

shows that the concentration of W and Sb dropped by 0.002% over time and this most 

likely linked to the improved recovery of non-ferrous metals from mixed scrap. The 

levels of Mo and Ni in the scrap supplied to one plant were affected by the shutting 

down of car manufacturing in that state. It was found that the calibration and 

maintenance of the mass spectrometer used to analyse the steel samples had a direct 

impact on the results. The presence of Sb, W and Co in the steel composition indicate 

contamination from metals other than steel, since 80% of the use of these elements is in 

applications associated with non-ferrous materials. This is the first analysis of these 

elements in steel scrap reported the literature and the conclusion of the study is that 

more attention should be paid to monitor less common metal elements such as Sb, W, 

Co, Ni, and Mo because it can provide information about the quality of the metal scrap.  

 

Keywords: Residual elements; steel scrap; quality control; EAF.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Aço é uma liga metálica formada essencialmente por ferro (Fe) e carbono (C), com 

percentagens deste último variando entre 0,008 e 2,11%. Além do carbono, os aços 

comerciais são ligas que envolvem outros elementos secundários como silício (Si), 

manganês (Mn), fósforo (P), enxofre (S), entre outros, sendo resultado do processo de 

produção. Também existem elementos químicos que são adicionados intencionalmente 

ao aço para que adquira propriedades especificas, como cromo (Cr), níquel (Ni), 

Molibdênio (Mo), entre outros. Existem também os elementos residuais que estão 

presentes em baixas concentrações na sucata de aço e no aço. Eles não são 

intencionalmente adicionados durante o ciclo de produção do aço e não há 

possibilidades plausíveis de eliminação ou redução desses elementos durante a 

fabricação do aço, como por exemplo, cobre (Cu) e estanho (Sn).  

 

Em condições normais de fabricação, elementos residuais que não são 

preferencialmente oxidados em comparação com Fe, tendem a permanecer no aço 
[1]

. 

Algumas propriedades físicas do aço são afetadas negativamente devido ao aumento no 

nível de residuais 
[2]

, mas em alguns casos, eles podem ser benéficos e agir como um 

elemento de liga, dependendo da aplicação final do produto 
[3]

, como representado em 

Tabela 1.1, que mostra as classificações típicas dos elementos presentes no aço.  

 

Tabela 1.1- Classificação de elementos comuns no aço 
[3]

. 

 
 

Para aço carbono e de baixa liga, Cu, Sn, Ni, Mo, cobalto (Co), Tungstênio (W), 

antimônio (Sb) e arsênio (As) são considerados elementos residuais. Outros elementos 

em baixas concentrações, como Cr, vanádio (V), alumínio (Al), nióbio (Nb), chumbo 

(Pb), titânio (Ti), zinco (Zn) e zircônio (Zr), podem causar defeitos no aço e problemas 

no processo de fabricação do aço. Mesmo assim não são normalmente considerados 

como elementos residuais, sendo que a maior parte deles acabam em outras fases como 

pó ou escória durante o processo de fabricação de aço 
[4]

. A distribuição de alguns 

  Elementos 

Elementos de liga Ti V Nb Mn Cr B Al  C Si 

Elementos de liga e residuais dependendo do aço Co Mo W Ni Cu 

    Elementos residuais Sn Sb As 
      Outros elementos presentes no aço P S Zn Bi Pb Cd       
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elementos comuns em diferentes fases na produção de aço está esquematicamente 

representada na Figura 1.1. 

 

 

Figura 1.1 - Distribuição dos elementos presentes do aço em diferentes fases no processo do forno elétrico 

a arco 
[5]

. 

 

O cobre é conhecido por causar defeitos superficiais durante o processo de laminação a 

quente e o estanho causa o mesmo efeito 
[1]

. A combinação de Cu e Sn aumenta os 

defeitos superficiais 
[3]

, e sua concentração no aço é frequentemente monitorada na 

maioria das siderúrgicas 
[4]

. A concentração de elementos residuais tradicionais, como 

Cu e Sn, são usada para classificar sucata. Cu é o principal elemento nos resíduos 

mecânicos e elétricos e o Sn é o principal nos resíduos sólidos urbanos 
[4]

. Produtos 

contendo esses elementos determinam a qualidade geral da sucata de aço. 

 

Ni, Mo, Co, Sb e W também são considerados elementos residuais para o aço carbono, e 

suas concentrações podem indicar contaminação com materiais que não deveriam estar 

presentes na sucata de aço. Esses residuais (Ni, Mo, Co, Sb e W) podem potencialmente 

ser usados como um indicador da qualidade da sucata, embora o monitoramento de suas 

concentrações não seja comum no aço. 
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2 OBJETIVOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os objetivos, geral e específicos, propostos para 

serem desenvolvidos nesta dissertação de mestrado. 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

O presente trabalho tem como finalidade, avaliar sistematicamente os elementos 

residuais menos comuns no aço, analisando historicamente sua presença na composição 

química do aço produzidos por duas usinas siderúrgicas específicas, localizadas em 

diferentes estados da Austrália, no período de 2011 a 2018, analisando mais de 21000 

corridas. Discutir como eles podem ser usados como parâmetro para determinar a 

qualidade da sucata de aço.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Estudar a siderurgia atual e os processos de fabricação; 

 Verificar a produção de sucata e sua classificação; 

 Analisar as diferentes técnicas de inspeção e verificação da composição química 

da sucata; 

 Pesquisar os elementos residuais menos comuns, concentrando-se em seu uso e 

aplicações, bem como avaliar como esses metais acabam no ciclo de vida do 

aço; 

 Fazer uma análise das operações nas usinas sobre os elementos residuais menos 

comuns: antimônio, tungstênio, cobalto, níquel e molibdênio.  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Siderurgia no Mundo 

 

O ferro metálico foi usado pelo homem há cerca de 4.500 anos, quando encontrado in 

natura em meteoritos, por sua beleza, maleabilidade e por ser de difícil obtenção, era 

considerado um metal precioso que se destinava, principalmente, ao adorno
[6]

. A 

exploração regular de jazidas começou em torno de 1.500 a.C., provavelmente no 

Oriente Médio
[7]

.  A Idade do Ferro é considerada como o último estágio tecnológico e 

cultural da pré-história, época que aos poucos, as armas e os utensílios feitos de bronze 

foram substituídos pelo ferro, promovendo grandes mudanças na sociedade
[6]

. Embora o 

aço tenha sido usado há muitos anos, a industrialização da sua produção ocorreu no 

século XIX, sendo considerado um dos passos mais importantes da Revolução 

Industrial iniciada na Inglaterra
[7]

, marcando significativamente a história da 

humanidade. 

 

Neste contexto as indústrias siderúrgicas aumentavam a produção, devido ao avanço 

tecnológico dos fornos e a crescente demanda por produtos feitos de ferro e aço. A 

partir do século XX, as siderúrgicas foram aumentando os investimentos em tecnologia 

de forma a reduzir o impacto da produção no meio ambiente, reforçando a segurança 

dos funcionários e da comunidade, produzindo assim como produzir cada vez mais aço 

com menos insumos e matérias-primas
[6]

. Hoje o aço é o produto mais reciclável e mais 

reciclado do mundo 
[8]

. Carros, geladeiras, fogões, latas, barras e arames tornam-se 

sucatas, que alimentam os fornos das usinas, produzindo novamente aço com a mesma 

qualidade. 

 

A indústria siderúrgica, avaliada anualmente em cerca de 900 bilhões de dólares, é um 

indicador da saúde econômica mundial, fazendo com que seu crescimento e 

desenvolvimento sejam observados e analisados constantemente 
[9]

. A produção 

mundial de aço vem crescendo de acordo com o avanço de tecnologias e inovação, 

principalmente pela a indústria automobilística, a indústria da construção civil, a 

indústria de infraestrutura, a indústria de petróleo e gás e a indústria de contêineres e o 

crescimento dos centros urbanos dos últimos anos 
[10]

. 

 



 

 

15 

 

Segundo a World Steel Association (WSA), durante o período entre 1987 até 2017, a 

produção mundial aumentou de 595 milhões de toneladas para 1678 milhões de 

toneladas, apresentando um aumento de 182%
[11, 12, 13, 14]

, como observado na Figura 

3.1. Entre 2013 e 2016, observa-se uma produção mais constante com uma média de 

1631 milhões de toneladas, ocasionada pela desaceleração da economia mundial e 

incertezas políticas e econômicas 
[15]

. Em 2017, houve um aumento na produção de aço 

bruto devido a maior recuperação econômica e sincronia entre os países
[16]

. Segundo 

estudos da Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), a 

produção mundial está sendo impulsionada principalmente pelos países desenvolvidos, 

mas fortemente impactadas pela desaceleração das economias emergentes
[15]

.

Figura 3.1 – Produção mundial de aço bruto de 1987 a 2017 
[11, 12, 13, 14]

. 

 

Analisando a produção por regiões no ano de 2017, observamos que 49,5% da produção 

mundial de aço bruto é proveniente da China 
[14]

, sendo analisado separadamente da 

Ásia, conforme demonstrado na Figura 3.2. Ainda assim, a Ásia sem China (25,1%) tem 

uma grande participação no cenário mundial, seguido pela Europa (12,5%) 
[14]

. Fazendo 

uma comparação entre a produção em 1987 e 2017 (Figura 3.3), verificamos que o 

maior aumento de produção foi na China, seguida pelo Oriente médio e Ásia sem 

China
[11, 14]

. A China modificou totalmente o mercado de fabricação de aço, tornando-se 

um problema enfrentado pela indústria do aço. Segundo o Instituto Aço Brasil, o 

excesso de capacidade de produção da ordem de 719 milhões de toneladas, vem 

pressionando, globalmente, preços e margens
[17]

. A maior parte deste excedente de 
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capacidade encontra-se na China, que conta, principalmente, com subsídios 

governamentais que propiciam vantagens de custos indevidas, além de não cumprirem 

as regras da Organização Mundial de Comércio (OMC)
[17]

. Isso reforça o aumento de 

medidas de defesa comercial no mercado internacional. 

 

Figura 3.2- Produção mundial de aço bruto em 2017 
[14]

. 

 

 

Figura 3.3 – Produção de aço bruto por região de 1987 versus 2017 
[11, 14]

. 
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3.2 Processos Siderúrgicos  

 

A produção mundial de aço baseia-se em 2 principais processos de fabricação do aço: 

aciaria com conversor Linz-Donawitz (LD) e aciaria elétrica com forno elétrico a arco 

(FEA), correspondendo respectivamente a 71,9% e a 28,1% da fabricação de aço bruto 

mundial, em 2017 
[14]

. Essa proporção entre os dois processos de produção é bem 

variado por tipo de regiões, como apresentado na Figura 3.4, que está ligado as 

características de cada região, como disponibilidade de matérias primas e energia 
[18]

. 

No mesmo ano, a Austrália apresentou uma proporção próxima ao mundial, sendo 77% 

de aciaria LD, e 23% de aciaria elétrica 
[14]

. Dentre os 10 maiores produtores de aço 

bruto de 2017, os países Índia, Estados Unidos, Turquia e Itália apresentam uma 

produção via aciaria elétrica maior do que a aciaria LD, correspondendo 

respectivamente que 56,8%, 68,4%, 69,2% e 80,3% da produção
[19]

. 

 

 

Figure 3.4 – Produção regional por tipo de Aciaria em 2017 
[14]

. 

 

3.2.1 Aciaria LD 

 

As aciarias LD utilizam como matéria prima principal o ferro gusa líquido (mínimo75% 

da carga metálica) 
[7]

 e sucata de aço como matéria prima secundária, com o objetivo de 

controlar a temperatura do aço, resfriando-o 
[3]

. Utiliza energia química através da 
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oxidação de grande parte do carbono (reduzido para níveis inferiores a 1,2 % de 

carbono na maioria dos casos) para a produção do aço 
[7, 20]

. Também ocorre a oxidação 

das impurezas como fósforo (P), enxofre (S) e outros que são eliminadas na escória, 

enquanto o excesso de carbono é eliminado sob a forma de gás (CO e CO2) 
[21]

. As 

aciarias LD geralmente fazem parte de usinas integradas, que possuem etapas de 

redução, refino e conformação
[20]

, exemplificada através da Figura 3.5.  

 

Figura 3. 5- Fluxograma simplificado de uma usina siderurgia integrada 
[20]

. 

 

 

3.2.2 Aciaria Elétrica 

 

Nas aciarias elétricas, a principal matéria prima é a sucata de aço, além da possibilidade 

de utilizar ferro gusa ou ferro fundido como cargas secundárias 
[7, 20]

. Utiliza a energia 

elétrica para fusão da carga metálica, que posteriormente com a injeção de oxigênio e 

carbono no forno de fusão a arco (FEA), forma-se a escória espumante, a fim de 

eliminar impurezas e elementos indesejáveis principalmente o fósforo (P) e regular o 

teor de carbono, obtendo assim o aço 
[3]

. As usinas semi-integradas possuem somente 2 

etapas, em sua maioria etapas de refino e conformação 
[22]

, sendo as aciarias elétricas 

seu maior exemplo como observa-se na Figura 3.6. 
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 Figura 3. 6 - Fluxograma simplificado de uma usina siderurgia semi- integrada 
[20]

. 

 

Para obtenção de aços a partir de aciarias elétricas, é de fundamental importância o 

entendimento dos tipos de sucatas, o mercado de sucata e a influência de contaminantes, 

que via sucata compõem a composição final do aço, tornando-se elementos residuais, 

impactando fortemente nas propriedades mecânicas do aço, sendo esses tópicos 

abordados a seguir.  

 

3.3 Sucata  

 

Sucata é a denominação dada a todo o tipo de material, produto ou resíduo descartados 

que sejam passíveis de reciclagem na indústria. A sucata de aço é o material mais 

reciclável e reciclado do mundo 
[8]

. Parte da geração de sucata é oriunda dos resíduos 

das operações de torneamento e de estampagem de metais classificado genericamente 

como sucata de processamento industrial ou sucata de geração industrial 
[20]

. Os bens de 

consumo com a passagem do tempo, o final de sua vida útil resulta na geração de sucata 

de obsolescência, vulgarmente conhecia como "ferro-velho" 
[23]

. Os componentes de 

sucata ferrosa são coletados pelos catadores e cooperativas, processados e 

comercializados pelos comerciantes de sucata ou empresas de preparação de sucata 
[20, 
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23]
. É muito diversa a lista de produtos que podem ser usados em um programa de 

reciclagem de aço para geração de sucata de obsolescência: carcaças de 

eletrodomésticos, chassis de automóveis, autopeças, latinhas de produtos alimentícios, 

grades, esquadrias, ferragens de alicerces de construções 
[20]

. Na Figura 3.7, o 

fluxograma do ciclo da sucata mostra a geração e sucata de aço e rotas de reciclagem. 

 

Figure 3.7 - Fluxograma do ciclo de sucata 
[23]

. 

 

A sucata industrial e sucata obsolescência são divididas segundo sua origem e de acordo 

com a norma ABNT NBR 16229, vinculada a norma internacional ICS 77.140.80 
[24]

. 

Essa norma regula os requisitos para encomenda, fornecimento e classificação dos 

diversos tipos de sucata de ferro fundido e aço. 

 

 

3.3.1 Sucata industrial 

 

A sucata industrial é originária das montadoras e demais indústrias transformadoras de 

produtos siderúrgicos. Trata-se de uma sucata de alta qualidade pela composição 

química conhecida e pela baixa quantidade de contaminantes e impurezas, podendo ser 

sucata produzida na própria usina siderúgica 
[3]

. Podem ser subdivididas nos seguintes 

grupos: 
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a) Estamparia - Sucata de aço-carbono comum, solta e sem revestimento metálico, 

pintura, esmaltação composta de retalhos provenientes de processos de 

estamparia 
[24]

. Em sua maioria, o aço utilizado para estamparia é proveniente de 

usinas integradas (chapas de aço), cuja fabricação utiliza grandes quantidades de 

minério de ferro, portanto esse aço possui baixíssimos valores de elementos 

residuais. Sucata com baixíssimas impurezas como se observa na Figura 3.8;  

 
 

Figure 3.8 – Estamparia. 

 

 

b) Pacote de Estamparia – Sucata de estamparia que foi submetida a prensagem, 

com densidade mínima de 0,8 t/m³ e dimensões máximas (c) 800mm x (l) 

600mm x (h) 600mm 
[24]

. Algumas empresas sucateiras que realizam essa 

prensagem podem colocar materiais contaminantes ou impurezas, como 

concreto ou pedras, no interior do pacote para ganho de peso, já que as usinas 

que compram essa sucata pagam aos fornecedores por pesagem de material. Essa 

sucata está exemplificada na Figura 3.9;  
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Figura 3.9- Pacote de Estamparia.  

 

 

c) Sucata Forjada – Sucata de aço, gerada no processo de forjamento de peças de 

aço. Possui níveis variáveis de elementos de liga residual, especialmente cromo 

(Cr), níquel (Ni), molibdênio (Mo) e vanádio (V) 
[24]

. Devido a essa 

característica é muito utilizado na indústria de aços especiais, podendo 

economizar em ferro-liga em etapas posteriores de fabricação. A Figura 3.10 

exemplifica essa sucata;  

 

 

Figura 3.10 - Sucata Forjada. 
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d) Oxicorte ou sucata interna – Sucata de aço-carbono pesada, geralmente obtida a 

partir de processos de oxicorte e corte mecânico ou diretamente de processo 

industrial com comprimento máximo de 800 mm, na maior diagonal e densidade 

mínima de 0,8 t/m³ e espessura superior a 3 mm 
[24]

, como demonstrado na 

Figura 3.11;  

 
  
Figura 3.11 - Oxicorte ou sucata interna.  

 

 

e) Cavaco de aço - Sucata de aço, proveniente da usinagem de peças de aço. Seu 

principal contaminante é o óleo usado para a usinagem, dependendo da 

quantidade pode contaminar o aço com enxofre (S), sendo eliminado durante o 

processo de refino secundário. Essa sucata está exemplificada na Figura 3.12.  

 
 

Figura 3.12- Cavaco de aço.  
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3.3.2 Sucata obsolescência 

 

As sucatas de obsolescência são as oriundas de bens de consumo de aço já obsoletos 

pelo uso, tal como automóveis, eletrodomésticos, silos, tanques de estocagem, 

demolição de unidades industriais e/ou obsolescência de máquinas e equipamentos 
[20]

. 

São sucatas com composição variada, havendo presença de contaminantes como 

motores com componentes de cobre, sucatas revestidas de estanho, elementos 

eletrônicos, entre outros a quantidade significativa de impurezas como madeira, terra, 

vidro, borrachas, concreto, plásticos e outros 
[3, 24]

. Essas sucatas têm grande impacto no 

desempenho do forno e na qualidade do aço produzido. As principais representantes 

desse grupo estão exemplificadas a seguir: 

 

a) Sucata triturada (Shredded) – Sucata de aço obtida da preparação de sucata 

mista em trituradores (shredders), solta, com densidade mínima de 0,8 t/m³ 
[24]

. 

Além de diminuir o tamanho da sucata, esses trituradores possuem separadores 

que retiram grande parte das impurezas e metais contaminantes
[3]

, como a 

Figura 3.13 demonstra;  

 

Figura 3.13 - Sucata triturada (Shredded).  

 

 

b) Sucata Mista – Sucata de obsolescência em geral, leve, solta, composta por 

bens de consumo e materiais descartados ao fim de sua vida útil, como por 

exemplo, chaparia de veículo (para-lamas, cabines, carrocerias, portas), 
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eletrodomésticos em geral (fogões, geladeiras, máquina de lavar), automóveis 

inteiros, latas, tambores e bicicletas e outros
[24]

. Essa sucata tem altíssimo teor 

de impurezas como observado na Figura 3.14;  

  

 
 

Figura 3.14- Sucata Mista. 

 

 

c) Pacote Misto – Sucata de aço obtida da prensagem de sucata mista com 

densidade mínima de 0,6 t/m³ e dimensões máximas de (c) 800mm x (l) 

600mm x (h) 600mm 
[24]

. Assim como o pacote de estamparia, os pacotes 

mistos também contem contaminantes e impurezas preparados pelos sucateiros, 

sendo a maior ocorrência em pacote misto. Essa sucata é representada na 

Figura 3.15;  

 

Figura 3.15- Pacote Misto.  
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d) Oxicortada - Sucata de aço-carbono pesada, geralmente obtida a partir de 

processos de oxicorte e corte mecânico de maquinários obsoletos ou peças de 

grande porte com comprimento máximo de 800 mm, na maior diagonal e 

densidade mínima de 0,8 t/m³ e espessura superior a 3mm 
[24]

, como na Figura 

3.16 demonstra. 

  
  

Figura 3.16 - Oxicortada. 

 

 

3.4 Mercado de sucata 

 

Analizando comparativamente o cenário mundial de sucata de 2006 e 2016, houve um 

aumento de 12% no consumo de sucatas pela indústria siderurgica, passando de 500 

para 560 milhões de toneladas, segundo dados da Bureau of International Recycling 

(BIR) 
[25, 26]

. A sucata de obsolesência é a mais importante fonte deste resíduo metálico, 

correspondendo a 42% de toda sucata utilizada em 2016 
[26]

. As sucatas comercializadas 

corresponderam a 365 milhões de toneladas de sucata consumida, havendo uma grande 

movimentação no mercado de matérias primas 
[26]

. Dessas sucatas, 35,62% foram 

atribuídas ao fornecimento de sucata de industrial (exceto sucata interna) e 64,38% de 

sucata de obsolescência 
[26]

.  

 

A tendência mundial é a diminuição da utilização das sucatas industriais, e em 

contrapartida ocorre o aumento da utilização das sucatas de obsolescência. Esse 
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comportamento acontece devido às inovações tecnológicas introduzidas em todos os 

setores industriais, propiciando melhorias no processo, objetivando redução de perdas e 

melhorando a competitividade 
[27, 28]

. Ou seja, a geração de sucatas industriais vem 

diminuindo ano a ano, sendo que  entre os anos de 2006 e 2016,  houve uma redução de 

37% para 35% de consumo de sucata interna, que corresponde a todas as sucatas 

geradas na própria usina, assim como o aumento de 1% das sucatas de obsolescência 

(Figura 3.17) 
[25, 26]

.  

 

Figura 3.17 - Sucata ferrosa mundial por origem de geração 
[25, 26]

. 

 

A geração de sucata industrial está intimamente ligada ao nível de produção de aço de 

um país, já a sucata obsolescência está intimamente ligada com o grau de 

desenvolvimento da população, sendo assim quando mais desenvolvido o país, maior o 

ritmo de consumo de produtos, e também maior o seu descarte, e gerando mais sucatas 

[23]
. 

 

A disponibilidade de sucata ferrosa de obsolescência está relacionada com a quantidade 

de aço produzido no passado, a vida útil média do produto e a eficiência dos programas 

de reciclagem 
[23]

. Neste contexto, segundo dados da OECD, o mercado de sucata 

apresentou um acrescimo de 75% no período compreendido de  2002 a 2011 
[29]

. 

 

A pespectiva mundial de aumento de geração e utilização de sucata obsolescência 

resulta na maior presença de contaminantes na produção de aço com sucata ferrosa. 
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Com isso, cresce também a preocupação com quantidade cada vez maior de percentuais 

de elementos residuais nos aços fabricados, cujo comportamento geralmente é 

prejudicial às propriedades mecânicas do aço.  

 

 

3.5 Inspeção e medição de qualidade de sucata 

 

A origem dos elementos residuais pode ser variadas, tais como pó fluxante, escórias, 

adições de ligas, impurezas contidas no minério e especialmente de sucata de aço 
[3]

. No 

processo de fabricação de aço no forno elétrico a arco (FEA), a principal matéria-prima 

é a sucata e a inspeção da qualidade da sucata é um passo crucial para a produção de aço 

de qualidade. A sucata recebida em usinas siderúrgicas vem de indústrias de reciclagem, 

onde elas passam por etapas comuns de pré-processamento, que incluem coleta, 

classificação e preparação mecânica por meio de técnicas como: separação magnética, 

fragmentação, separação física e outras 
[30]

. Atualmente, a indústria siderúrgica utiliza 

predominantemente a inspeção visual para especificar a sucata ferrosa e sua qualidade 

quando são descarregadas nos pátios de sucata das usinas 
[31]

. O pessoal responsável 

pela identificação de contaminantes misturados a sucata como sujeira, concreto, 

madeira, plástico, motor elétrico e outros metais, precisa de extrema atenção e olhos 

treinados para determinar a qualidade do material e o tipo de sucata. Entretanto, este 

método não garante a composição química e as quantidades de impurezas misturadas 

com a sucata, o que potencialmente impacta na eficiência do processo do FEA, 

limitando o controle de qualidade da matéria-prima. A concentração de elementos 

residuais é geralmente identificada após o processo de fusão e não antes ou durante a 

preparação da carga de sucata do FEA. 

 

A Espectrometria de Emissão Ótica (OES) é uma ferramenta analítica comum sendo 

utilizada para identificar e quantificar elementos residuais 
[32]

. Tipicamente, uma 

amostra de aço líquido é coletada durante ou após o processo de FEA, resfriada, 

transportada para o laboratório e então sua superfície é preparada para análise
[33]

. A 

espectrometria de emissão óptica é capaz de medir mais de 70 de um total de 92 

elementos naturais 
[32]

. A amostra é excitada com uma determinada quantidade de 

energia, fazendo com que os elétrons mudem de órbita. Os fótons (raios espectrais) que 

são liberados quando os elétrons retornam à sua órbita inicial são medidos para 
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identificar os elementos presentes na amostra, uma vez que cada átomo possui um 

espectro característico 
[32, 34]

. Por causa dessas características, o OES é amplamente 

utilizado como técnica de análise química do aço 
[35]

. 

 

Para identificar elementos residuais no aço, é necessário conhecer os limites e a precisão 

do equipamento utilizado para realizar a análise química, uma vez que a concentração 

de alguns residuais pode ser inferior a 100 ppm (0,01%) 
[35]

. A precisão do OES é 

reduzida à medida que a concentração do elemento atinge o limite de detecção (LOD) 

[32]
. A concentração deve ser pelo menos cinco vezes maior que a LOD no caso da 

análise semiquantitativa (precisão +/- 10%), mas para uma quantificação precisa (+/- 

2%), devendo ser cem vezes maior. A precisão do OES é superior a 1% do Desvio 

Padrão Relativo (RSD) para os níveis de concentração associados aos residuais, o que é 

considerado satisfatório para a análise dos mesmos 
[34]

. Os limites de detecção para a 

maioria dos elementos são da ordem de 10 ppb (0,000001%) 
[36]

. A concentração de 

elementos residuais deve estar acima de 1 ppm (0,0001%) para ser medida com 

segurança. 

 

Métodos de analises sem contato ou de analises automáticas durante o processo são 

mais aplicáveis para controle de elementos residuais em sucata metálica 
[33]

 e o uso 

dessas tecnologias aplicadas ao controle de sucata está em desenvolvimento. Técnicas 

sem contato são baseadas na irradiação do material e na detecção de radiação em 

diferentes porções do espectro, como fluorescência de raios X (XRF), espectroscopia de 

emissão ótica com plasma induzido por laser (LIBS) e análise por ativação de nêutrons 

pela medida de raios gama pronto (PGNAA) 
[33]

. A Figura 3.18 mostra 

esquematicamente a aplicação destes métodos no processo de produção de aço via FEA, 

indicando as possíveis localizações, onde a análise pode ser implementada. 

 

 

Figura 3.18 - Processo do FEA e aplicabilidade dos métodos de analise de composição química. 
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A técnica de fluorescência de raios-X (XRF) usa raios-x para detecção simultânea de 

vários elementos na superfície da amostra com a sua preservação, já que os requisitos 

preparo da amostra são mínimos 
[37, 38]

. As indústrias metalúrgicas usam a análise XRF 

para controle de qualidade, especialmente para identificar elementos de alta densidade e 

altos números atômicos 
[39]

. Esses elementos podem ser detectados com uma boa 

precisão por análise de XRF, como Nb e Mo no aço 
[37]

, porém elementos como Mn e 

Ni são mais difíceis de identificar, a precisão é de apenas 0,13% absoluta para a faixa de 

até 1% de Mn, e 0,1% de níquel com faixa de até 3,5% 
[40]

. As pequenas quantidades de 

elementos de liga e residuais no aço carbono dificultam a detecção por XRF, devido ao 

baixo poder de excitação de raios-x 
[40, 41]

. A tecnologia está sendo continuamente 

desenvolvida para reduzir as limitações do XRF, como a menor precisão e a detecção de 

elementos leves 
[42]

. Os analisadores XRF fornecem um intervalo de 0,01 a 0,5% 

absoluto em precisões de medição, dependendo do elemento, da matriz e dos níveis de 

concentração 
[40]

. Nos últimos anos, os analisadores portáteis XRF tornaram-se mais 

comuns na identificação de ligas pontuais em pátios de sucata 
[42]

. 

 

A espectroscopia de emissão ótica com plasma induzido por laser (LIBS) utiliza um 

laser de alta energia na amostra para emissão de uma luz característica, podendo 

identificar a composição química da amostra 
[31, 43, 44]

. A intensidade da luz permite a 

quantificação 
[44]

. A superfície da sucata deve estar livre de tinta, lubrificantes e outros 

revestimentos, porque os lasers de pulso têm uma pequena penetração na superfície do 

metal 
[45]

. Os resultados da análise LIBS podem ser distorcidos pela formação de óxido 

e contaminação na superfície da amostra 
[36, 45]

, mas uma nova geração de sensores 

LIBS foram desenvolvidos para resolver este problema 
[45]

, usando a ablação a laser 

para remover essas camadas 
[46]

. Novos desenvolvimentos de fontes de laser permitem 

que a LIBS seja usada como um equipamento portátil de composição química, 

tornando-se uma ferramenta para análise rápida de entrada e saída de metais reciclados 

[46]
. Utilizando LIBS para classificação simultânea de sucata metálica (Cu, Sn, Al, Cr, 

Fe, Ni, Pb, Zn, Ag e latão), o estudo de Merck et al. comparou a classificação dos 

materiais com as classificações realizadas pelo LIBS e, verificou-se que a sucata foi 

classificada corretamente, em média, 88% das amostras estudadas 
[47]

. Entretanto, erros 

de classificação de latão, prata, cobre e sucata de ferro foi observado 
[47]

. Outro estudo 

de Noll et al. apresentou uma análise de Cr, Ni, Mn e Mo na classificação de aço 

inoxidável usando LIBS aplicado à sucata em correias transportadoras e encontrou 
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classificação correta variando de 98% a 83% para 4 tipos diferentes de sucata de aço 

inoxidável 
[48]

. Esta tecnologia está atualmente sendo usada comercialmente em 

Shredder de aço para separar sucata de alumínio do concentrado de metais não ferrosos 

[31]
. 

 

A análise por ativação de nêutrons pela medida de raios gama pronto (PGNAA) usa 

nêutrons para excitar a amostra, que emite um raio gama específico que pode identificar 

a composição química 
[49]

. As características de alta penetração dos nêutrons e γ-raios 

significam que a PGNAA fornece uma técnica de análise de múltiplos elementos 

baseada em volume para amostras a granel 
[50]

. Trabalhando com nêutrons e raios gama, 

a técnica PGNAA precisa de proteção contra radiação, adequada para usos industriais. 

A aplicação do PGNAA para analise em correias transportadoras foi implementada com 

sucesso nas indústrias de cimento, mineração e carvão 
[51]

. Em escala industrial, o 

analisador de correias transportadoras foi adaptado para uso no processamento de sucata 

para materiais ferrosos e não ferrosos 
[42]

. Para usar essa tecnologia para analisar 

volumes de cargas de sucata e pacotes em caminhões ou vagões, um estudo mostra a 

necessidade de usar um grande número de geradores de nêutrons e detectores de raios 

gama, encarecendo a utilização técnica, que precisará de mais desenvolvimento para ser 

usada para esse fim 
[52]

. 

 

3.6 Elementos residuais menos comuns (Sb, W, Co, Mo, Ni)  

 

A principal entrada dos elementos residuais no ciclo de vida do aço é através da adição 

de ligas em certos tipos de aço ou através da sucata originária dos produtos em fim de 

vida 
[53]

. Durante a fabricação de produtos, uma variedade de materiais pode ser usada 

para cumprir uma função específica. Como exemplo, cinquenta elementos químicos são 

utilizados na fabricação de um carro, dificultando a separação e recuperação dos metais 

e materiais 
[53]

. Mesmo usando técnicas de separação e classificação de sucata, parte de 

outros materiais acaba misturada com a sucata de aço. 

 

Para controlar os níveis de elementos residuais, diferentes técnicas de contenção podem 

ser usadas, tais como diluição, separação mecânica e química 
[54]

. A diluição consiste 

em reduzir os níveis de resíduos usando sucata menos contaminada ou ferro/aço 

primário durante o processo de fabricação de aço 
[3, 54]

. Embora esta prática seja a única 
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comercialmente viável durante a fusão do aço, este é um método paliativo, já que não 

ocorre a remoção desses elementos do banho 
[3, 55]

. A separação mecânica, como por 

exemplo, a separação magnética, a fragmentação, a separação física e outras, incluindo 

a coleta manual, melhoram a qualidade da sucata através da separação de materiais 

indesejáveis 
[3, 30]

. Existem muitas técnicas de separação química, mas devido abaixa 

quantidade e a atividade termodinâmica dos elementos residuais, adicionados a grandes 

volumes e baixo custo da fabricação do aço em comparação com outros metais, 

tornando estas técnicas não comercialmente viáveis 
[3, 54]

. 

 

Embora os efeitos de Cu e Sn tenham sido foco de muitos estudos, os elementos menos 

comuns Sb, W, Co, Ni e Mo não são frequentemente discutidos na literatura sobre 

reciclagem de aço, mas o impacto dos níveis residuais desses elementos podem fornecer 

informações sobre a qualidade de sucata. A aplicação e o impacto no aço dos resíduos 

Sb, W, Co, Ni e Mo são apresentados abaixo.  

 

3.6.1 Antimônio (Sb) 

 

O antimônio pertence ao grupo 15 da Tabela Periódica, aparecendo em uma grande 

quantidade de estados, mas ocorre principalmente na natureza como Sb2S3 e Sb2O3, 

freqüentemente encontrados em minérios de prata, cobre e chumbo e em petróleo e 

carvão 
[56]

. A principal aplicação de antimônio é como retardador de chama (52%) em 

plásticos, como mostrado na Figura 3.19. A demanda global por antimônio para 

retardante de chama tem tendência a crescer, enquanto no setor de baterias, o antimônio 

perde importância 
[57]

. Nos Estados Unidos, o uso de antimônio aumentou 15% entre 

2010 e 2011 
[57]

. Outro uso é de 6% como catalisador de PET, 1% como estabilizador de 

calor em PVC e 3% em cerâmica e outros, como vidro solar e construção. 

 

Em termos de uso metalúrgico de antimônio, 27% da aplicação são em baterias de 

chumbo-ácido para o setor automotivo e 11% para ligas de chumbo usadas na 

construção. O grau mais utilizado para baterias de chumbo-ácido é Pb-Sb com 3,5% de 

Sb. Atualmente, a concentração foi reduzida para 1,8% com o desenvolvimento de 

baterias de chumbo-cálcio ou substituída por baterias de chumbo-cálcio livres de 

antimônio 
[58, 59]

. Em algumas aplicações de ligas de chumbo, o antimônio também foi 

substituído por outros materiais como: troca da cobertura dos cabos por alumínio ou 

polímeros orgânicos e rolamentos substituído por aços inoxidáveis ou polímeros 
[58]

. 
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Figura 3.19 - Desdobramento da aplicação de antimônio em 2010 
[58]

. 

 

Antimônio não é comumente encontrado no aço. Os teores de antimônio relatados na 

literatura são inferiores a 10 ppm para os aços da produzidos via FEA 
[60]

. Mesmo 

baixas concentrações de antimônio afetam diretamente as propriedades do aço, 

aumentando a fragilidade a quente e diminuindo a resistência mecânica do metal 
[61]

. 

Estudando uma amostra de aço com 0,3% em peso de Cu e 0,06 / 0,1% de Sb, verificou-

se que Sb pode causar rachaduras no contorno de grão, devido à alta concentração de 

antimônio presente na fase líquida rica em Cu, promovendo a desintegração do contorno 

de grão, semelhantes aos efeitos que o estanho causa no aço 
[62]

. O efeito de Sn, Sb, As 

e Ni na solubilidade de Cu pode ser expresso por meio de cobre equivalente (Cueq) e 

dependendo do autor, possui diferentes formas de cálculo, como apresentado na Tabela 

3.1. A presença de Sb também pode ter um impacto positivo no aço-silício de grão não 

orientado, melhorando as propriedades elétricas com uma adição de 0.05% Sb 
[63]

. 

 

Tabela 3.1. Cálculo do cobre equivalente 
[54, 64]

. 

 

 

3.6.2 Tungstênio (W) 

 

O tungstênio, também conhecido como volfrâmio ou wolfrâmio (W), possui um 

Autor Cueq

Melford 1980 %Cu + 8(%Sn)

Melford 1980 %Cu + 6(%Sn + %Sb)

Savov 2003 %Cu + 10(%Sb) + 5 (%Sn) + 2(%As) - %Ni
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conjunto único de propriedades, como altas condutividades térmicas e elétricas, alta 

densidade (19254 kg / m3 a 25 ° C) e alto ponto de fusão (3422 ° C), o que o torna um 

componente essencial para muitas aplicações 
[65]

. Os principais minérios de tungstênio 

são scheelita (CaWO4) e volframita (FeWO4), correspondendo a 30% e 70% do total 

disponível, respectivamente 
[66]

. A aplicação do tungstênio é dividida em 4 áreas 

diferentes, como mostrado na Figura 3.20. Os metais duros (65%) consistem na 

formação de carboneto de tungstênio (WC) e carbonetos cementados 
[65]

. O carboneto 

de tungstênio é amplamente empregado nas indústrias de construção, petróleo, 

mineração e metalurgia, especialmente para aplicações onde há necessidade de resistir a 

temperaturas mais altas 
[67]

. 

 

Figura 3.20 - Utilização do tungstênio em 2016 
[68]

. 

 

A utilização como elemento de liga de aço e em superligas com outros metais como Ni 

e Cu representa 17% do uso total de tungstênio. É especialmente usado em aços rápido 

(high-speed steel- HSS), para melhorar produtividade do metal de corte, e em 

superligas, aumentando a resistência à corrosão e ao desgaste que proporciona 
[67]

. O 

tungstênio metálico representa 10% das aplicações, usada em produtos elétricos e 

eletrônicos, principalmente em filamentos de lâmpadas incandescentes. Outros produtos 

de tungstênio (8%) consistem em aplicações químicas, como em catalisadores, 

pigmentos para cerâmica e tintas ou como inibidor de corrosão 
[65]

. 

 

Como um elemento de liga de aço, o tungstênio forma carbonetos de tungstênio 

diretamente com carbono ou combinado com outros elementos de liga para formar 
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carbonetos complexos (M6C, M23C6), dependendo da concentração do elemento 

associado e do tratamento térmico aplicado 
[69]

. A presença de tungstênio no aço pode 

aumentar a dureza e resistência ao desgaste com a formação de carbonetos. Para um 

determinado nível de dureza, o aço com estrutura de grão pequeno e carbonetos finos 

pode alcançar maior tenacidade 
[69]

. 

 

3.6.3 Cobalto (Co) 

 

O cobalto (Co) é um metal de transição posicionado entre o ferro e o níquel na tabela 

periódica, e possui propriedades físicas e químicas semelhantes a esses elementos 
[70]

, 

como propriedades ferromagnéticas e um ponto de fusão elevado (1495 ° C). O cobalto 

é recuperado a partir de minerais sulfurados, sendo comumente relacionado com cobre, 

ferro e níquel, do qual é frequentemente extraído como subproduto 
[71, 72]

. Segundo o 

Instituto de Desenvolvimento de Cobalto (CDI), a produção de cobalto é constituída por 

três principais fontes: 57% da indústria de níquel, 37% da indústria de cobre e outras 

6% das operações de cobalto primário 
[73]

. 

 
Figura 3.21 - Utilização de cobalto em 2011 

[73]
.  

 

A maior utilização do cobalto é em baterias, correspondendo a 30% do total, como 

mostra a Figura 3.21. É um elemento essencial para baterias recarregáveis. As baterias 

de íons lítio podem incorporar mais de 60% de Co; baterias híbridas de níquel-metal 

hidreto<15% Co; e baterias de níquel-cádmio 1-5% Co. A aplicação de 9% de cobalto é 

para catalisadores para aumentar as taxas de polimerização e oxidação na manufatura de 

resinas plásticas, 9% aplicados em pigmentos e outras cerâmicas e 8% para outros usos, 
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como agentes secantes para tintas e promotores de adesão para borracha e outros usos 

químicos 
[71, 72, 73]

. 

 

Na aplicação metalúrgica, 26% do cobalto é utilizado em ligas magnéticas e em 

superligas associadas a Ti, Ni e Al, para trabalhos em alta temperatura. O uso de cobalto 

representa 13% para aplicações de ferramentas de metal duro,  5% para ligas de 

revestimento para aumentar a resistência ao desgaste em superfícies de materiais macios 

e para uso em aço como elemento de liga em aços rápidos 
[71, 72, 73, 74, 75]

. 

 

A presença de cobalto na composição do aço pode aumentar a dureza e resistência ao 

revenimento, alterar algumas propriedades como aumentar a taxa de nucleação e 

diminuir a taxa de crescimento de carbonetos, aumentar a quantidade de carbonetos 

secundários mais finos e diminuir a coalescência de carbonetos formados (C e W) 
[76, 77, 

78]
. O cobalto também pode alterar as propriedades magnéticas do aço, aumentando a 

temperatura de Curie e fazendo com que o material permaneça ferromagnético 
[76]

. 

 

3.6.4 Níquel (Ni) 

 

O níquel (Ni) é um metal branco brilhante, que pode ser magnetizado e ter uma baixa 

condutividade térmica e elétrica e um ponto de fusão de 1453 ° C 
[79]

. É um elemento 

comum, encontrado naturalmente e extensivamente na terra, principalmente na forma de 

óxido, sulfeto e silicato 
[80]

. O níquel é usado principalmente como liga em aços 

inoxidáveis, correspondendo a 70% de seu uso. O aço inoxidável é uma liga de aço com 

um mínimo de 10,5% de cromo (Cr) 
[81]

 para aumentar a resistência à corrosão. A 

adição de Ni (cerca de 8-11%) fornece melhor formabilidade e soldabilidade, além da 

resistência inerente à corrosão 
[80]

. 

 

O Ni também é usado como elemento de liga em uma grande quantidade de outras ligas 

de aço (9%), níquel e ligas não-ferrosas (9%) associadas a Cr, Mo e Cu. 8% do uso total 

de Ni em niquelagem, consistindo em uma adição de uma camada de revestimento na 

superfície, como  técnica usada em cunhagem de moedas, na indústria automotiva e 

aeroespacial, em plástico e eletrônica. Na indústria química, 3% do Ni é utilizado na 

produção de baterias, e o 1% restante para outras aplicações como catalisadores e na 

produção de químicos 
[80, 81, 82, 83]

. As aplicações industriais do níquel são mostradas na 
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Figura 3.22.  

 

 

Figura 3.22 - Percentual de aplicação de níquel em 2016 
[80, 84]

. 

 

Em pequenas quantidades, o níquel a baixas temperaturas pode melhorar a tenacidade 

do aço 
[85]

. A adição de níquel também reduz o efeito do cobre na fragilidade a quente, 

pois aumenta o ponto de fusão da fase líquida ou a solubilidade do cobre na austenita, 

formando uma liga Cu-Ni 
[86, 87]

. Esses efeitos benéficos do níquel podem ser expressos 

por meio de cobre equivalente, assim como o Sn e Sb, mostrado na Tabela 3.1 
[87]

. A 

adição de uma quantidade igual de Ni e Cu é eficaz na melhoria da ductilidade a quente, 

no entanto, altas adições de Ni podem ser necessárias 
[88]

. 

  

3.6.5 Molibdênio (Mo) 

 

Molibdênio (Mo) tem um papel vital em todas as criaturas orgânicas, estando presente 

em várias bactérias, plantas e enzimas animais. É amplamente utilizado em processos 

industriais para muitas finalidades, devido a algumas de suas características, como alto 

ponto de fusão (2623° C) e condutividade térmica, alta resistência a temperaturas 

elevadas e boa resistência à corrosão 
[89, 90]

. O molibdênio está contido em vários 

minerais, mas a principal fonte é como subproduto de minérios de cobre (60%) e 

sulfetos de molibdênio (40%), especialmente o MoS2 
[91, 92]

. 

O principal uso do molibdênio é em aços de alta qualidade (59%), como aços 

microligados de alta resistência e baixa liga (high strength low alloy-HSLA), aço 
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ferramenta e outros, aplicados em produtos de engenharia para as indústrias 

automotivas, aeroespacial, mineração e processamento, energia e outras 
[93]

. O uso de 

Mo em aços inoxidáveis representa 22% do total, com intuito de aumentar a resistência 

à corrosão, principalmente em interstícios e corrosão por pite 
[92, 93]

. 

 

Para aplicações químicas, 12% do Mo é usado em lubrificantes, catalisadores, 

supressores de fumaça, pigmentos, inibidores de corrosão e em fertilizantes 
[93]

. Outras 

aplicações são como molibdênio metálico (5%), geralmente produzidos por técnicas de 

metalurgia do pó onde é ligado com tungstênio, cobre e rênio, e em superligas (3%), 

principalmente associadas ao níquel, para ligas resistentes à corrosão e altas 

temperaturas 
[92, 93]

. As aplicações do Mo são apresentadas na Figura 3.23. 

 

 

Figura 3.23 - Aplicação de molibdênio 2017 
[92]

. 

 

No aço, o Mo em pequenas quantidades tem um forte impacto na temperabilidade se 

estiver disperso na austenita 
[94]

, pode reduzir o tamanho da microestrutura e formar 

carbonetos e nitretos, aumentando a dureza 
[1, 95]

. Como o molibdênio é um formador de 

carboneto, assim como W, seu efeito pode ser expresso em termos de tungstênio 

equivalente 
[96]

. A presença de molibdênio também pode aumentar a resistência à tração 

e limite escoamento 
[94]

. 
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3.6.6 Taxa de reciclagem dos elementos residuais menos comuns 

 

A taxa de reciclagem de produtos em final de vida pode fornecer informações sobre a 

reutilização de elementos e também suas perdas. O descarte não apropriado desses 

materiais consiste no direcionado para aterros comuns ou entrando no círculo de 

reciclagem de outros materiais, como é o caso de elementos residuais. Por exemplo, 

sucata de obsolescência contendo molibdênio é normalmente comprada e reciclada para 

recuperação de outros metais, principalmente ferro, e não para a obtenção de 

molibdênio metálico 
[93]

. As taxas de reciclagem dos elementos residuais são 

apresentadas Figura 3.24. 

 

 

Figura 3.24 - A taxa de reciclagem global de antimônio, tungstênio, cobalto, níquel e molibdênio 
[58, 68, 74, 

83, 93]
. 

 

A taxa de reciclagem de antimônio é de 26%, onde 25% representa a reciclagem de 

ligas de chumbo e 1% de materiais não metalúrgicos 
[58]

. A maioria dos materiais não 

metálicos que contêm antimônio não é reciclada, com exceção das garrafas PET 
[58]

, e 

acabam eventualmente sendo incinerados 
[58]

. A taxa de reciclagem do tungstênio e do 

molibdênio representam 35% 
[68]

 e 20% 
[93]

, respectivamente. Esse nível de reciclagem 

representa o fato de que os produtos que contêm esses elementos são tipicamente 

comercializados para reciclagem de outros metais, predominantemente ferro, e não para 

obter molibdênio ou tungstênio como produtos separados 
[68, 93]

. 

 

A taxa de reciclagem de produtos de cobalto é de aproximadamente 68%, sendo maior 
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que a taxa de reciclagem da grande parte dos metais 
[74]

, consistindo na reciclagem de 

superligas, sucata de metal duro, catalisadores e baterias 
[71]

. A taxa de reciclagem de 

níquel é de 57%, através de sucata de aço inoxidável e níquel metálico. Em termos de 

perdas, 29% do níquel é descartado em aterros e 14% misturados a sucatas para 

produção de ligas de cobre e de aço carbono 
[83]

. 

 

Os produtos contendo Sb, W, Co, Ni e Mo apresentam níveis significativos de perdas 

em seus ciclos de reciclagem, indicando alta probabilidade de serem encontrados em 

pátios de sucata de aço. Uma vez misturado com sucata de aço, esses elementos são 

fundidos e diluídos no processo FEA e se tornam uma impureza residual nos produtos 

siderúrgicos. 

 

A aplicação de Sb, W, Co, Ni e Mo pode ser dividida em 3 categorias: não metalúrgico, 

não ferroso e ferroso, como mostrado na Figura 3.25. Cerca de 80% da aplicação de Ni 

e Mo está associada com a produção de aço inoxidável e ligas de aço, tornando a 

presença destes elementos mais comum em um pátio de sucata, provocando maior 

dificuldade em separar e classificar a sucata. O maior uso de W e Co, 75% e 69%, 

respectivamente, estão associados a metais não ferrosos e sua presença no aço é devido 

a contaminação de sucata por baterias, metal duro e superligas. O uso do antimônio não 

envolve a presença de ferro, e sua presença na composição química do aço pode estar 

associado à contaminação da sucata por chumbo, plásticos e cerâmicas, podendo 

também impactar no rendimento e desempenho do forno. 

 

Figura 3.25 - Distribuição da utilização de antimônio, tungstênio, cobalto, níquel e molibdênio, divididos 

em ferrosos, não-ferrosos e não-metalúrgicos 
[58, 68, 73, 80, 84, 92]

. 
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4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL  

 

Duas usinas siderúrgicas operadas pela Liberty Steel Australia, baseiam-se na produção 

via aciaria de fornos elétricos a arco, utilizando a sucata de aço como principal matéria-

prima. A sucata é entregue no local pela Liberty Recycling, que compra sucata de 

fornecedores externos. Os fornecedores de sucata das duas fábricas, que estão em 

estados diferentes, estão localizados nas proximidades das fábricas, e a presença e os 

valores dos resíduos refletem as características da sucata em cada região. A sucata da 

Usina 1 tem origem em uma região de base industrial mais forte, o que implica na maior 

presença de elementos residuais / de liga, como níquel, molibdênio, cobalto e 

tungstênio. A Usina 2 está localizada em uma região possui outras duas usinas 

siderurgicas próximas e diferentes estratégias de suprimento de sucata são necessárias 

para atender a qualidade dos produtos de cada usina, o que impacta nos níveis residuais 

fornecidos à Usina 2. 

 

Os fornos de ambas as usinas são carregados com aproximadamente 90 toneladas de 

sucata em dois cestos, o primeiro com aprox. 55 toneladas e a segunda carga com aprox. 

35 toneladas. Após o término da fusão, o aço líquido é vazado para uma panela, e após o 

vazamento, uma amostra de aço é retirada na panela para analisar a composição 

química. As análises químicas retiradas após vazamento do FEA no período de 2011 a 

2018 foram estudados para quantificar os elementos residuais da sucata. 

 

Foram analisadas 9035 corridas da Usina 1 no período de maio de 2011 a agosto de 

2018. Durante este tempo, em média, 94% da carga era proveniente de sucata obsoleta, 

do qual 28% de oxicortada e 67% shredded. Os 6% restantes incluíram ferro fundido, 

retorno interno, estamparia e pacote de mista (até 2015). A origem da sucata obsoleta é 

o fim da vida dos produtos siderúrgicos, como veículos, máquinas e estruturas 

metálicas, com concentrações elevadas e médias de elementos residuais 
[30]

. A sucata 

triturada é fragmentada em pequenos pedaços em um triturador para separar vários 

materiais usando peneiramento, ar e separação magnética 
[3]

. Espera-se que o material 

produzido pelo triturador tenha níveis mais baixos de resíduos em comparação com 

outros tipos de sucata de obsolescência, mas o aço triturado não é completamente 

separado e pode conter cobre, alumínio e outros metais 
[3]

. 
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Um total de 12409 corridas do mesmo tipo de aço fabricadas na Usina 2  foram 

analisados de janeiro de 2011 a outubro de 2018 e comparada com a Usina 1. 

 

A produção da Usina 1 é focada em vergalhão e arames de baixo teor de carbono e 

vanádio, mas também são fabricados alguns tipos de barras, assim como a Usina 2. 

Ambas as plantas produzem as mesmas barras comerciais de 20 a 40 mm e, devido a 

uma grande quantidade de dados disponíveis, foi escolhido uma única liga de aço para 

análise. O limite de concentração de elementos residuais para esse aço é apresentado na 

Tabela 4.1.  

Tabela 4. 1 – Composição química (em% em peso) do tipo de aço selecionado para comparação. 

 
 

 

O analisador usado em ambas às plantas é o espectrômetro Thermo Scientific ARL 

3460 que utiliza a espectrometria de emissão óptica para determinar a composição 

química. A calibração é feita semanalmente, mas a verificação é feita a cada 4 horas. A 

manutenção regular do aparelho é realizada anualmente. Os valores de incerteza de 

medição da análise química são periodicamente verificados, conforme mostrado na 

Tabela 4.2, que tratam dos valores em setembro de 2018. 

 

Tabela 4. 2 – Valores de incerteza de medição da análise química. 

 

 

5 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Os resultados da composição química do antimônio no aço da Usina 2 são mostrados na 

Figura 5.1. No período de oito anos considerado neste estudo, a concentração de 

antimônio foi reduzida de 0,004% para 0,002%, indicando um declínio de materiais 

contendo antimônio, como plásticos e ligas de chumbo na sucata de aço. Este declínio 

também pode ser um reflexo da redução do uso de antimônio, a fim de preservar as 

reservas de antimônio, considerado uma matéria-prima crítica apontada Comissão 

Europeia de 2017 
[97]

. 

W Co Cu Sn Mo Ni Cueq (Cu+10Sn)

Liga - - <0.3 - <0.03 <0.15 <0.5

W Co Cu Sn Mo Ni

Usina 1 0,0016 0,0003 0,01 0,0007 0,001 0,005

Usina 2 - - 0,011 0,0009 0,001 0,005
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Figura 5. 1 - Análise da concentração média de antimônio ao longo dos anos na Usina 2. 

 

Os valores de tungstênio diminuíram de 0,0048 para 0,0027% na Usina 2, como 

mostrado na Figura 5.2. Pode-se deduzir que ocorreu uma redução da sucata 

contaminada com carboneto de tungstênio. Tal como o antimônio, o tungstênio também 

faz parte da lista de matérias-primas críticas (Comissão Europeia 2017) 
[97]

 e a sua 

reciclagem aumentou de 25% em 2010 para 30% em 2016 
[67, 68, 97]

, o que poderia ser 

um dos indicativos para esse declínio do tungstênio misturado no aço. Os dados 

coletados mostram períodos de tempo (semanas até meses) com resultados idênticos. 

Assume-se que o valor padrão é usado quando a análise está próxima ou abaixo do 

limite de detecção. Os resultados da Usina 1 para o tungstênio foram considerados não 

confiáveis e não foram apresentados neste trabalho. 

 

 

Figura 5. 2 - A concentração média de tungstênio na Usina 2. 
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A concentração de cobalto no aço é constante entre 2011 e 2016 nas duas plantas, mas 

na Usina 1 a concentração é maior que na Usina 2 em 0,001%, conforme apresentado na 

Figura 5.3. Este resultado pode indicar a diferença nas características das regiões onde a 

sucata é coletada. No caso da Usina 1, ela tende a ter maior presença de resíduos que 

podem ser usados como elementos de liga. Depois de 2016, os níveis de cobalto nas 

duas plantas foram revertidos, com os valores da Usina 2 maiores que a da Usina 1, 

embora ainda continue a variar de 0,006% a 0,007%. Ambas as plantas apresentam um 

aumento do percentual de Co em 2017 e 2018, implicando maior contaminação de 

materiais contendo cobalto na sucata. A presença de cobalto indica a presença de 

materiais principalmente não-metalúrgicos como baterias, pigmentos e catalisador em 

cerâmicas e plásticos. 

 

A partir de 2011 e 2014, os níveis de níquel na análise do aço permaneceram os mesmos 

para ambas as plantas, como mostra a Figura 5.4. Na Usina 2, houve uma queda na 

concentração de níquel de 0,066% para 0,060% entre 2014 e 2016. Depois disso, o 

níquel subiu para 0,064%. Desde 2015, o percentual diminuiu de 0,067% para 0,060% 

na Usina 1. 

 

A concentração média de molibdênio é mostrada na Figura 5.5. Na Usina 1, o nível de 

molibdênio em 2011 e 2012 foi de cerca de 0,013% e 0,012%. De 2013 a 2014, 

aumentou para 0,016% e, posteriormente, caiu para 0,011%. Em 2017 e 2018, o 

molibdênio permaneceu em 0,015%. Enquanto isso, na Usina 2 houve pouca variação, 

com valores mantidos entre 0,013% e 0,012%. 

 

A Usina 1 deixou de receber sucata da industria automobilística, cujas fabricas  foram 

fechadas na região entre 2016 e 2017. Esta mudança é observada na diminuição dos 

níveis de níquel e molibdênio, uma vez que o aço usado na indústria automobilística 

geralmente tem muitas ligas, incluindo níquel e molibdênio 
[98]

. 

 

Mais de 80% do níquel e do molibdênio produzidos estão associados ao aço inoxidável 

e às ligas de aço, o que torna comum a presença deles em pátios de sucata. Como 70% 

da aplicação do níquel é em aço inoxidável, os níveis de níquel também indicam a 

presença de cromo, um elemento que é incorporado ao aço, impactando nas 
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propriedades do aço. A análise da reciclagem global estimou que 9% de sucata de aço 

inoxidável são incorporados ao aço carbono 
[99]

, contribuindo com os níveis residuais de 

Mo, Ni e Cr. No caso da utilização de molibdênio, 58% estão no aço como uma liga, o 

que torna difícil identificá-lo e separá-lo da sucata. 

 

Entre 2016 e 2017, os analisadores de composição química OES de ambas as plantas 

foram substituídos por novos equipamentos OES. Essa mudança teve impacto na análise 

química, principalmente nos casos de Co, Ni e Mo. Os valores de cobalto da Usina 1 

diminuíram enquanto a Usina 2 cresceu, ao ponto das concentrações da Usina 1 se 

tornarem menores que a Usina 2. As concentrações de níquel mostram o mesmo 

comportamento que o cobalto, enquanto a usina 1 reduziu a usina 2 aumentou os níveis 

de Ni. A mudança no equipamento de composição química foi evidente para as 

concentrações de Mo da Usina 1, enquanto na Usina 2 os valores permaneceram 

equivalentes anos anteriores. Esta mudança também é observada no Sb e no W da Usina 

2, os resultados de 2017 e 2018 são diferentes dos outros anos. 

 

Figura 5. 3 - A concentração média de cobalto no aço. 
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Figura 5. 4 - A concentração média de níquel no aço. 

 
Figura 5. 5 - A concentração média de molibdênio no aço. 

 

Estanho e cobre são os principais elementos residuais na produção de aço, devido às 

condições termodinâmicas (difíceis de serem removidas) 
[55]

 e pelo seu impacto nos 

defeitos superficiais 
[1]

. Durante a laminação a quente e conformação, o aumento de 

concentrações de cobre ocorre e, posteriormente, penetra no contorno de grão da 

austenita, causando fragilização a quente 
[1, 55, 100]

. Uma concentração de estanho, como 

0,04 % em peso, reduz a solubilidade do cobre na austenita e promove o trincamento 

superficial 
[3, 55, 101]

. As concentrações de cobre e estanho entre 2011 e 2018 são 

apresentadas na Figura 5.6 e 5.7, respectivamente. Na Usina 1, a quantidade de Cu e Sn 

diminuiu, enquanto que a Usina 2 apresentou um valor variando entre 0,179 a 0,204% 
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para o cobre e entre 0,010% a 0,012% para o estanho ao longo do tempo. Os resultados 

da Usina 1 mostram um decréscimo de 0,05% para o cobre, representando melhora 

durante os anos, um resultado que era o oposto do que se esperava. 

 

Acredita-se que o aumento nos níveis de cobre no aço seja inevitável, uma vez que não 

pode ser removido do aço e a demanda por sucata tende a aumentar 
[55]

. A diluição do 

aço com sucata menos contaminada ou ferro primário é a prática financeiramente mais 

viável para o controle e redução dos níveis de elementos residuais no aço líquido 
[3]

. 

 

Na Usina 1, o estanho diminuiu de 0,019% para 0,012% entre 2013 e 2015. Em 2015, a 

planta parou de usar pacotes de mista, que é a provável razão para essa mudança. 

 

Figura 5.6 - A concentração média de cobre. 

 
 

Figura 5.7 - A concentração média de estanho. 
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A mudança do espectrômetro em ambas as plantas não resultou em nenhuma alteração 

significativa níveis de Cu e Sn medidos, indicando controle rigoroso desses elementos 

residuais e alta precisão na calibração. Residuais como Co, Ni e Mo são monitorados 

como elementos secundários. Além da variação observada nos resultados do Sb e do W 

com a troca do analisador, as variações também foram identificadas em seus níveis, que 

coincidem com a manutenção de equipamentos em 2013. Historicamente, estes 

elementos apresentam baixos níveis e não são considerados elementos críticos para essa 

liga, a calibração do espectrômetro para o Sb e o W não é frequentemente verificada. 

 

A indústria siderúrgica americana registrou níveis históricos de Cu, Ni e Sn entre 1929 e 

1980 através de várias fontes, como apresentado na Figura 5.8 
[1, 102]

. Comparando os 

resultados de 1980 com as de 2018, a estanho continuou com baixos níveis, mas a 

concentração de níquel aumentou de 0,05% para 0,06%. No caso do cobre para os dados 

anteriores a 1980, essa quantidade dobrou, e estima-se que os níveis de cobre 

continuaram a aumentar. Analisando a demanda de aço, fornecimento de sucata, 

práticas de diluição e limites de cobre para ligas de aço, os níveis de cobre no aço 

podem ser controlados até 2050 no ciclo do aço em escala global, usando práticas, como 

extensiva diluição 
[55]

. No entanto, existe uma preocupação real de que em algum 

momento, manter a qualidade do aço em relação ao cobre e ao estanho se tornará muito 

difícil 
[55]

. Os resultados apresentados neste artigo mostram que a Liberty Steel está 

lidando com essa questão, nas duas fábricas estudadas, através da seleção cuidadosa de 

sucata. 

 

Figura 5.8 - Tendências históricas dos elementos residuais nos aços americanos 
[1]

. 
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6 CONCLUSÕES  

Neste trabalho, os elementos residuais menos comuns no aço foram investigados e 

avaliados. Os dados de duas usinas siderúrgicas via aciaria elétrica à base de sucata, 

produzindo ligas semelhantes de aço foram analisados juntamente com o conhecimento 

acumulado desses elementos na literatura. Há uma série de conclusões que podem ser 

extraídas por meio do trabalho atual. 

 Os níveis de residuais menos comuns, como antimônio, tungstênio e cobalto, 

podem ser usados como indicador adicional de qualidade de sucata. As 

aplicações destes resíduos em materiais não ferrosos são superiores a 80%, 

portanto, sua presença no aço carbono pode ser diretamente relacionada à sucata 

contaminada com materiais não ferrosos. 

 A calibração dos analisadores de composição química OES tem um impacto 

direto nos resultados. Maior atenção à calibração e a manutenção destes 

equipamentos é importante para se obter conclusões corretas sobre a qualidade 

da sucata. 

 O desenvolvimento de técnicas de inspeção está sendo executado para 

monitorar os níveis de elementos em escala industrial para monitoramento da 

qualidade da sucata. Desde LIBS e XRF são análises superficiais, enquanto que 

o PGNAA apresenta resultados mais realistas devido à detecção volumétrica de 

elementos. O desenvolvimento do PGNAA tende a aplicações para análise de 

sucata contida em caminhões e vagões, para controle de qualidade de sucata 

antes de serem descarregados no pátio de sucata. 

 Embora haja um grande conhecimento do cobre e estanho residual no aço, a 

escassez de estudos sobre outros elementos em níveis residuais foram 

identificados. Neste caso,recomenda-se que mais atenção deve ser dada a esses 

elementos, a fim de se ter um melhor conhecimento sobre como a qualidade da 

sucata fornecida está mudando. 
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7 RELEVÂNCIA DE RESULTADOS  

 

 

Poucos estudos sobre outros elementos, além do cobre e estanho, em níveis residuais 

no aço foram identificados. Esse assunto é muito relevante para toda indústria 

siderúrgica e particularmente as aciarias elétricas. Elementos residuais se tornarão um 

problema crescente à medida que a reciclagem continua. Alguns dos elementos 

residuais menos comuns são de grande importância para os clientes do setor 

aeroespacial, entre outras aplicações exigentes, pois podem influenciar criticamente as 

propriedades de fluência em altas temperaturas e a tenacidade à fratura. 

 

 

 

 

8 TRABALHOS FUTUROS  

 

Aprofundar o conhecimento dos níveis de residuais, globalmente, melhorando o 

entendimento do comportamento desses elementos no aço. Isso abre espaço para 

estender este estudo a outros elementos residuais. 
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