
2. OBJETIVOS

Este trabalho visa caracterizar dois tipos de sucatas recuperadas utilizadas em uma

planta industrial (sucata ACAR e sucata AMIS), com a finalidade de obter suas frações

metálicas e não-metálicas, para tal determinar suas respectivas composições químicas.

Outro objetivo foi comparar o rendimento metálico real do FEA com o rendimento

metálico obtido por simulação computacional. Os dados a serem inseridos no software

são os resultados adquiridos nos experimentos.

3. METODOLOGIA

3.1 Amostragem

A retirada das amostras na planta industrial foi realizada de acordo com a norma

brasileira ABNT NBR 10.007. As amostras foram coletadas de uma pilha de sucata

(figuras 1 e 2 )
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1. INTRODUÇÃO

Na fabricação de aço em fornos elétricos a arco (FEA), usa-se como matéria-prima

materiais metálicos a base de ferro. Tendo em vista que as indústrias siderúrgicas tem

como objetivo a redução de custos e a diminuição dos impactos ambientais causados na

obtenção do aço, utiliza-se fontes alternativas de ferro. Uma dessas fontes é a obtenção

de metal de sucatas recuperadas.

A sucata recuperada, é um resíduo siderúrgico proveniente do processamento da escória

de aciaria, que contém uma importante fração de ferro metálico. Sua utilização já é

conhecida no FEA, porém devido ao seu baixo teor metálico, em comparação as demais

sucatas ferrosas, pode acabar diminuindo o rendimento metálico do FEA. Esse é um dos

principais indicadores das aciarias de alta performance em todo o mundo.

3. 2 Ensaios em laboratório

Os ensaios foram realizados em um forno elétrico resistivo (figura 3) em atmosfera inerte

(Argônio) na temperatura de 1500 C. Essa temperatura foi suficiente para a separação

da fração metálica e da fração não-metálica. A fusão das amostras foram realizadas em

cadinhos de alumina (Al2O3) de alta pureza.

3.2.1 Preparação e fusão da carga

• Pesagem da carga com 1 kg de sucata recuperada (figura 4).

• Introdução da carga no forno (figura 3).

• Fusão da carga. Taxa de aquecimento 5 C/min até 1500 C.

3.3 Preparação das amostras

• Separação das frações metálicas e não-metálicas.

• A fração metálica do produto foi cortada e lixada na sua seção transversal (figura 5).

Posteriormente analisadas via Espectrometria de Emissão Óptica.

• A fração não-metálica foi britada e moída em um moinho de disco orbital e peneirada

para uma granulométrica de #200 mesh (figura 6). Após a preparação das amostras,

foram analisadas via Fluorescência de Raio-X.

4. RESULTADOS

Os resultados das analises químicas das frações não-metálicas foram em média

similares em todos os experimentos. A tabela 1 mostra os resultados das analises

químicas dos óxidos para os experimentos. Os valores médios para os ensaios

G1,G2 e G3 dos principais óxidos são: 22,90% CaO, 12,50% SiO2, 16,15% Al2O3,

30,80% FeO, 6,83% MgO e basicidade (B = %CaO/%SiO2) = 1,83. Esta composição

é bem característica da escória de um FEA, com basicidade de aproximadamente 2,

estando estes resultados de acordo com o esperado.

A tabela 2 mostra os resultados obtidos na analise química da fração metálica das

amostras. O elemento químico majoritário é o ferro com 99,49% de média para os

três tipos de sucatas analisada. Obteve-se também, um baixo de nível de impurezas

prejudiciais aos aços, como Sn, Cu e P.

A tabela 3 mostra os resultados da diferença entre o rendimento metálico real do

FEA com o rendimento metálico obtido através da simulação computacional,

inserindo no software a média das composições químicas obtidas nos ensaios para

o calculo do rendimento. Com os novos dados, conseguiu-se diminuir a diferença

entre o real e o calculado. Isso ajuda a validar a simulação computacional, através

da utilização de dados mais precisos.

Mês 1 Mês 2 Mês 3

Antes Depois Antes Depois Antes Depois

Diferença absoluta do 

REAL em (%)

1,55 1,13 0,85 0,27 1,52 0,98
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ACAR 1 ACAR 2 AMIS

Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

CaO  22,9 1,69 CaO  27,07 1,12 CaO  22,49 3,15

SiO2 12,5 0,34 SiO2 12,98 0,39 SiO2 12,41 1,71

FeO  30,8 0,9 FeO  26,48 1,01 FeO  27,52 0,1

MnO 6,24 0,95 MnO  4,96 0,78 MnO  5,91 0,76

Al2O3 16,15 3,48 Al2O3 16,01 1,05 Al2O3 17,92 1,21

MgO  6,83 0,32 MgO  7,56 0,24 MgO  7,66 0,74

BAS  1,83 0,09 BaS  2,09 0,02 BaS  1,85 0,51

ACAR 1 ACAR 2 AMIS

Média  Desvio  Média  Desvio  Média Desvio 

C  0,004 0,002 C  0,003 0,001 C  0,007 0,0005

Si  0,008 0,009 Si  0,002 0,002 Si  0,002 0,001

Mn  0,020 0,004 Mn  0,018 0,001 Mn  0,026 0,002

S  0,036 0,007 S  0,048 0,009 S  0,065 0,011

Ni  0,10 0,003 Ni  0,14 0,015 Ni  0,16 0,046

P  0,013 0,004 P  0,006 0,001 P  0,012 0,001

Cu  0,14 0,005 Cu  0,15 0,029 Cu  0,13 0,003

Sn  0,010 0,0005 Sn  0,008 0,0019 Sn  0,009 0,0005

Fig. 1 – Sucata recupera (ACAR) Fig. 2 – Sucata mista (AMIS)

Fig. 3 - Forno elétrico resistivo a altas temperaturas Fig. 4 – Pesagem da carga

Fig. 5 - Fração metálica e Fração não-

metálica 

Fig. 6 – Fração não-metálica, britada e moída

Tabela 1 – Resultados da composição química da fração não-metálica.

Tabela 2 – Resultados da análise química da fração metálica.% Restante: Fe e outros elementos.

Tabela 3 – Comparação da diferença de rendimento metálico antes e depois dos ensaios.

5. CONCLUSÕES

• Com a metodologia usada nos experimentos, foi possível a separação e

quantificação da fração metálica e da não-metálica.

• Os resultados obtidos nas analises químicas estão dentro do esperado para os

experimentos.

• Através da caracterização dessa sucata foi possível diminuir a diferença entre o

rendimento metálico real (FEA) em relação ao obtido pela simulação computacional.

• Com a utilização dos dados obtidos nos ensaios, as simulações computacionais do

processo terão um maior grau de confiabilidade.
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