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Resumo

Este trabalho propõe avaliar alguns aspectos de caracterização, separação e extração de
materiais contido em sucatas industriais e de bens de consumo. Foi dada ênfase à
reciclagem de automóveis e aos processos de metalurgia secundária para extração de
metais não ferrosos como cobre, chumbo e alumínio. Chama-se a atenção para a
necessidade permanente de processos efetivos de tratamento da lama vermelha e da sucata
de fundo de fomo (catado) da indústria de alumínio primário, bem como de reciclagem de
catalisadores industriais e automobilísticos visando a recuperação de metais valiosos
como vanádio e preciosos como ouro, paládio e platina.
palavras- chave: metalurgia secundária; reciclagem; metais não ferrosos

Abstract

This work intends to evaluate some aspects of the characterization, separation and
extraction of materiais contained in industrial and consumer goods scrap. Emphasis is
given tocar recycling and to secondary extraction metallurgical processes of non ferrous
metais such as copper, lead and aluminium. Attention is called for the continuous need of
effective processes to treat the red mud and the spent potlining, which are unavoidable
waste products from the primary aluminium production, as well as the catalysts from
industries and automobiles to recover valuable metais like vanadium and precious ones
like gold, palladium and platinum.
key words:: secondary metallurgy; recycling; non-ferrous metais
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Introdução
A metalurgia secundária está associada ao conceito de reciclagem de metais. Os
metais produzidos a partir de seus minérios são conhecidos como metais primários. A
limitação das reservas minerais do planeta já foi enfatizada em inúmeras ocasiões e sua
relevância vem aumentando nos últimos anos sobretudo pela necessidade de preservação
do meio ambiente e controle da poluição. Estima-se que o valor produzido pela indústria
dos metais não ferrosos reciclados tenha superados US$ 7,5 bilhões em 1991 nos EUA,
tornando-se um crescente e importante segmento da economia daquele país [I).
A reciclagem/recuperação de metais e peças a partir de sucatas vem crescendo em
importância por fatores como [2):
-diminuição dos depósitos minerais ricos e/ou economicamente viáveis;
- esforços internacionais para a conservação e controle dos preços dos bens
minerais (semelhante à OPEP no que diz respeito ao petróleo);
- preocupação ambiental, pois tranforma as sucatas em produtos úteis, evitando
que elas ocupem espaços em bacias e pátios de rejeito;
- consumo de cerca de 5 a 50% da energia necessária par<: a produção do metal
primário, dependendo da natureza e da qualidade da sucata.
Algumas fontes possíveis de serem recicladas são pós, escórias, eletrodos
(resíduos), lamas anódicas, eletrólitos gastos, filtros usados, efluentes sólidos e líquidos.
catalisadores industriais ou automotivos contaminados, componentes gastos ou obsoletos
de máquinas e/ou produtos finais de consumo. No presente artigo são tecidas
considerações sobre alguns aspectos da metalurgia secundária dos metais não ferrosos,
buscando sobretudo rever alguns conceitos e principais publicações recentes sobre o
assunto e chamar a atenção para um segmento importante da tecnologia metalúrgica, ainda
relativamente pouco explorado no Brasil.

Processamento de Metal Secundário
Uma das grandes vantagens da reciclagem de metais deriva-se do fato de que
normalmente o teor do metal de interesse é maior no rejeito do que no minério ou mesmo
concentrado (onde o metal quase sempre ocorre quimicamente combinado como óxido,
sulfeto. etc.). Dessa forma, a extração do metal contido na sucata requer menos energia
do que o processamento a partir do minério. A Tabela I mostra o benefício proporcionado
pela reciclagem de alguns materiais nos EUA , onde pode ser constatado que a economia é
consideráve1(2).
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Tabela I - Benefício proporcionado pela reciclagem de materiais nos EUA
Papel

AI

Feeaço

Redução de energia

30-55%

90-95%

60-70%

Redução de material

100%

100%

95%

95%

95%

30%

sucateado
Redução da pol.
atmosférica

As sucatas são genericamente classificadas segundo a seguinte terminologia:
- "sucata nova" ou "sucata de processo" (" new scrap" ou "in process scrap") a qual é
derivada principalmente das indústrias que empregam o metal para fabricação e montagem
de equipamentos ou o obtém puro. Por definição, a sucata nunca sai da empresa e
portanto não é comercializado como tal. Ex: rebarbas, cabos e fios, borras e escórias.
- "sucata velha" ou de "pós consumo" ("old scrap" ou "post-consumer scrap"), a qual
origina-se de componentes obsoletos ou descartados, adquiridos fora da empresa que se
propõe reciclá-la. Pode ser antigo e/ou altamente contaminado e, portanto, difícil e caro
de procesar, embora isso não seja necessariamente a regra. Ex: latas de alumínio, peças
de ferro e aço, cabos e fios, escórias, partes de automóveis sucateados, etc.
A Figura I (adaptada da ref. I) mostra esquematicamente o fluxo de materiais
processado pela indústria de -reciclagem. O material a ser reciclado passa por várias
operações unitárias, conforme suas características tais como o(s) metal( is) em questão,
tamanho, forma (escória, pó, lata, etc.), propriedades físico-químicas e/ou magnéticas,
ponto de fusão, etc. Escórias, por exemplo, normalmente são britadas e moídas e, caso
necessário, seguem uma rota piro ou hidrometaJúrgica para recuperação do(s) metal( is) de
interesse. Nos próximos ítens são revistos alguns casos particulares de reciclagem e de
metalurgia secundária.
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Figura I f-luxogranléi esquc.n1átlco dos materiais da indtístria n1dahírgica
R~ddag~m d~

automó,·eis

Em 1987 , estimava-se que ha via de 12 a 15 milhôcs de veículos abandonados nos
EliA. F.sse alto número de unidade s, gerando poluiçüo ambiental c visual. com o
crescente problema de repositório dessa sucata, cstimnlou o aparecimento da indúst ria de
reciclagem de automóveis naquele país 131. Atualmente existem cerca de 179 dessas
inth'" tri:. <. no:; EUA c 1.1 no Canadá.

Nd fcmopa c no .lapào a preocupação é sem e lhante e alguns paíse s do sudeste
asi~ítico

também corncçam a se interessa r pela reciclagem de rnetais provenientes de

a utomóveis sucateados. No .lapão. por exemplo, a porcentagem de automóveis reciclados
cresceu de ó% em 1970 para 63 % em 1980 e quase 95% cm 1995

1 -~.451 .

O potencial

para reciclagem de veículos é esti mado (nos ELIA) em cerca de IO Mt cm metais ferrosos,
O,R Mt cm não l'crrosos, O,R Mt cm pbísticos l' compúsi tos c 2. I Mt de outros materiais.
A Tabel a 11 apresenta os principais materiais empregados na fabricação de automóveis

161
Vê-se que os materiais ferrosos vên1 sendo substituídos por metais mais leves,

sobretudo com o ohjetivo de melhorar o desempenho e diminuir o con s umo de
combustível. Em 19R<J havia ccr~:a de 120 milhües de automúvcis na Europa Ocidental e a
cada ano 10% do total torna -se sucata . Considcrand<> -sc a vida útil do

\T Íl' ttlo ,

pesa ndo

l'C rcadc900 kg, como sendo de lO anos em média, l'stima -sc cm li milhtic s de ca rros
sucatcadosc m 19R9 na Europa Ocidental, di sponívei s para reciclagcmlól . No Rrasil h;í
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produção de cerca de 1,4 milhões de veículos/ano, com vida útil média de 15 anos e,
portanto, 100 a 130 mil passíveis de serem reciclados anualmente.

Tabela 11 - Composição básica de automóveis
ano

Pb/Cu/Zn(%)

AI(%)

Mat.sintético (%)

Fe (%)

1965

4

2

2

76

16

1985

3

4.5

lO

68

14,5

1995

3

6,5

13

63

14,5

outros (%)

O processo consiste basicamente de etapas de desmonte e fragmentação 12.3.61.
O desmonte remove as partes necessárias para tornar a carroceria passível de ser
fragmentada. além de gerar material para o mercado secundário. Tipicamente são
removidos radiadores e baterias. pelo seu valor metálico, blocos de motor e tanques de
combustível. por questões de segurança. Na fragmentação o material que sobrou da etapa
anterior (- 500 kg) é reduJ.ido a tamanhos entre lO e 100 mm em um moinho de martelos
ou equipamento similar. O material fragmentado é classificado em ferrosos e não
ferrosos por 'eparação magnética. As partículas maiores que 100 mm podem ser
separados manualmente e os demais passam através de um classificador pneumático,
onde as partes metálicas são separadas daquilo que se chama de .. fluff' (espuma.
borracha, plástico. papel. tecido). Já a separação da parte não magnética em seus vários
componentes pode ser feita desde manualmente até via separação por meio denso <SMD).
por diferença de condutividade elétrica entre outros 121. A hgura 2 apresenta um
fluxograma genérico para recuperação de Cu e latão a partir de sucata de automóveis.
Uma possível etapa opcional é a fragmentação criogênica antes da separaç;lo
magnética. A sucata é resfriada com nitrogênio líquido. tornando mais friável os
componentes ferrosos e facilitando sua separação. A temperatura de transição do dúctil
para o fnigil para alguns materiais é variável sendo cerca de -JOOC para ligas de Zn.
-4<)0C para material polivinílico de isolamento c -1200C para ferro 121.
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.. sucata de automóveis
Separ. ~ -.

bat~ria. tanque combustível.

~ rad1ador, bob1na, etc.

(em partes -4 e+ 100 mm)

"fluff"

_ . aço e ferro

_.

vidro. cerâmica

não ferrosos

~
SMD

Cu

,_. Al , Zn

latão

(amhos para fusão e refino)
Figura 2- Flu)(Ograma genérico de recuperação de Cu e latão a partir de sucata de
automóveis (SMD =separação por meio denso).
Em razão das pressões para preservação do meio ambiente, o projeto do veículo
deve incluir atualmente a sua futura reciclagem ("Design for Recyding''- marca registrada
do lnstitute of Scrap Recycling Industries). O objetivo é simplificar o processamento do
produto ao final de sua vida útil. No entanto. para que esse conceito funcione a contento.
é preciso uma es treita cooperação entre o fornecedor de matéria prima, o
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projetista/fabricante e o responsável pela reciclagem, o que nem sempre é objetivo fácil de
ser atingido. É ainda interessante notar que a indústria de reciclagem de automóveis pode
vir a ser reest ruturada em razão de um aumento no uso de alumínio e da produção do
carro elétrico em um futuro não muito distante. De qualquer maneira, pela combinação de
algumas técnicas de separação mecânica, automóveis sucateados fragmentados podem
a tualmente ser separados em seus vários componentes com relativamente alta
porcentagem de recuperação e pureza.

Reciclagem de Metais Não Ferrosos
Sepuru\ iio do Cohre Metálico
A produção de cobre a partir de sucatas seg ue basicamente a rota da metalurgia
extrativa convencional de sulfetos (ustulação I fusão I conversão I refino ao fogo I
eletrorefino) com a óbvia exceção da etapa de ustulação. O processo adotado para a
produção do Cu puro depende em grande parte da forma e da composição da sucata a ser
tratada. Sucatas com médio a alto teor(> 40% Cu) são geralmente fundidas e refinadas
em forno de revérbero ou rotativo; caso o teor seja< 20% o processo pode ser feito em
alto fomo. O cobre é subsequentemente transferido para um conversor onde impurezas
como Fe .. Zn, Ni. Sn, Pb. Si. AI , Mn, Mg podem ser escorificadas por oxidação
preferencial com ar comprimido (às vêzes enriquecido) ou chama oxidante (revérbero).
As sucatas empregadas podem ser peças gastas, desgastadas ou obsoletas, pós,
escórias, catalisadores. cabos e fios (isolados ou não) ou ainda material reciclado ant.!s de
atingir o mercado consumidor (rejeito de processo). O primeiro passo no processo de
reciclagem é a separação física. Com sucata de processo não há maiores difiruldades,
mas pode requerer cousiderável esforço e habilidade para o caso de outras sucatas. As
tt'cnicas de separação comumente empregadas incluem, além da insp<'çiio visual, a
magnética. corrente pulsante e gravimétrica.
Usualmente a primt:ira etapa do processo é a fragmentação da sucata em pedaços
manuseáveis. Uma importante fonte de Cu é a sucata de fios e cabos, geralmente isolados
por recobrimento plástico ou verniz.. A queima desse material não é mais aceita atualmente
e portanto a separação pode ser feita pela fragment ação do material em pedaços de I aJO
mm. seguido de granulação e separação pneum ática dos polímeros (''lluff') I metal. O
ferro eventualmente pre se nte é submetido à separação magnética e o AI é removido
durante a separação do "'fluff" cm razão de sua baixa densidade . Nos EUA , cerca de 200
mil! de Cu foram reciclados em 199211 .7.8,91.

O cobre recuperado dessa forma pode e ntão ser enviado para fusão e refino,
incluindo. caso necessário, uma etapa de elctrorcfino. de acordo com as necessidades
mercadolôgicas.
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Separu~iio do

Chumho Metálico e Derivados

Cerca de 40% do chumbo produzido no mundo provém de sucata de Pb de
baterias. Estas são constituídas de 4 componentes principais: caixa plástica, eletrólito
(H~S04

diluído) , bomes e terminais de Pb-Sb e placas (PbS04,

PbO~

e PbO). estas

constituindo cerca de 75% do peso total. A bateria comum (6--12V) de veículos tem cerca
de 7 a 9 kg de material reciclável na forma de ligas Pb/Sb, óxidos de Pb e sul fetos de Pb.
Nos EUA, mais de 90% do metal fornecido à indústria de reciclagem é na forma de
sucata de bateria 1101.
Exist e m algumas alternativas de processamento. Uma das rotas mais
convencionais envolve os seguintes passos: drenagem do

H~S04 ;

quebra da caixa

plástica seguida de separação em seus componentes (plástico, borracha, met al):
fragmentação. O ácido pode ser neutralizado com cal e descartado. Plásticos e borrachas
podem ser reciclados ou descartados e a parte metálica é fundida em fomo de revérbero
ou alto fomo para a produção de Pb ou ligas. Algumas vezes a separação da bateria em
seus componentes é facilitada passando-a através de um forno simples, com calor apenas
suficiente para amolecer os componentes de selagem da parte superior. As baterias
sofrem, em seguida, uma queda, a partir da qual a caixa se quebra liberando a parte
metálica. A Figura 3 representa uma rota de uma usina de recuperação de Pb de baterias.
Conforme o teor de Pb recuperado, o metal pode ser fundido e refinado em
fomos de revérbero ou àlto-fomo. O AF possui maior capacidade, atinge maiorprodução
e apresenta maior habilidade em tratar vários tipos de sucata de Pb. Já o forno de
revérbero permite o uso de fluxos (o que não é possível no AF) que facilitam a separação
escória I metal. Para sucatas que incluem ainda cabos, tubulações, peças fundidas c
reagentes químicos, os principais contaminantes normalmente encontrados são o C u, Sb,
Sn, AI, As, Bi, Fe e S. os quais podem, em sua maior parte, ser removióos pelas etapas
convencionais de refino do chumbo primário: oxidação simples para remoção do Fe. Zn.
AI , oxidação com salitre do Chile para Sn, Sb, As, adição de S para retirada do cobre c
tratamento especial (eletrólise, por exemplo) no caso de conter Bi.
A porção metálica de chumbo das baterias pode ser fundida em temperaturas
rel ativamente moderadas e em seguida refinada. A fração constituída pelo PbS04,

PbO~.

chumbo metálico e ainda PbO pode ser recuperada por via hidro e eletrometalúrgica por
vários processos propostos na literatura. Alguns desses processos, ainda que não
aplicados em escala industrial, sugerem rotas totalmente isentas de fusão em fornos com
o objetivo de evitar a emissão de Pb e

SO~.

os quais são poluidores e de difícil controle

110,11,121.
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óxido de Pb
sulfato de Pb
Pb para fu sã o
Figura 3 - Auxograma de usina de recuperação de Pb de bateria (adaptação da ref. 2).
Se(I<Jra\iio do Alumínio Metálico

A fusão de alumínio secundário foi estudada pela primeira vez j á em 1916. O
processo de reciclagem de sucata de AI envolve geralmente a fu~ão t>m fomo de revérbero
com 15 a 60 t Jc capacidade, com banhos de sais fun<.lidos de baixo ponto de fusão
composto por NaCI + KCI +fluoretos de metais alcalinos e alcalinos terrosos. O banho
tem, sobretudo, a função de proteger o AI da oxidaçiio superficial, auxiliar na remoção do
filme de alumina e manter as partículas de Ó1\ido de outros metais em suspensão Jc modo
que seja produzido um AI puro e limpo

1131. Cerca de 122 composições diferentes de

banhos são encontrados na literatura, das quais 36 são patenteadas; quase todas estão
baseadas em uma mistura de haletos [ 141.
O material a ser fundido no forno de revérbero é preparado por fragmentação e/ou
moagem, seguido de separação magnética para remoção de ferrosos. No caso de latas de
alumínio usadas, procede-se inicialmente uma compactação destas em blocos, os quais
seguem para fusão. No Brasil, a LATASA, no Rio, desenvolve esses trabalho de coleta e
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compactação das latas. Esse material é em seguida enviado para fusão em empresas
localizadas em São Paulo, onde é produzido o lingote. A Figura 4 representa um
fluxograma típico da metalurgia secundária de AI a partir de sucatas contendo plásticos,
chumbo e cobre.
A reciclagem do AI demanda um a energia inferior a 5% daquela necessária à
produção deste metal a partir da bauxita. Com isso, a produção de AI secundário tem
crescido consideravelmente, sendo estimada, em 1992, em 6 milhões de toneladas com
uma projeção de crescimento anual de 5% 1151. Esse valor é causado, sobretudo, pela
reciclagem de latas de AI que chega a cerca de 65% em média em todo o mundo. No
Brasil, este percentual é mais elevado.
No processamento da sucata, a principal impureza a ser removida é o Mg,já que a
maior parte das ligas de AI não devem ter mais do que O, I % Mg. Para tanto, existem
basicamente três processos: cloração, fluxo sólido e eletroquímico, este ainda não
empregado em escala industrial. Na cloração, o gás C12 é borbulhado através do AI
fundido e reage com o Mg, formando o MgCI2 que, sendo menos denso, flutua e pode
ser removido. No processo com fluxo sólido, AICI3 ou AIF3 (sólidos) são misturados no
banho de AI para reagir com o Mg, produzido MgCI2 ou MgF2, os quais, da mesma
forma, flutuam por serem menos densos e são removidos como uma borra I 161.

Reciclagem nu lruiústriu de Alumínio Primário
Além das latas e outras peças, a indústria de reciclagem de AI deve ainda
considerar dois grandes rejeitos gerados durante a produção do metal primário: o fundo

e

de forno da eletrólise ("spent potlining") a lama vermelha.
O fundo de forno (o catodo) é um rejeito inevitável do Processo Haii -Héroult. O
resíduo é considerado perigoso basicamente pela presença de c ia netos e fluoretos, que, se
deixados às intempéries, podem se dissolver e contaminar lençóis e correntes de água. Os
cianetos são formados pela reação do nitrogênio do ar (ambiente) com o C do catodo do
forno; já a presença dos nuretos é resultado da impregnação do revestimento pelo banho
eletrolítico, constituído principalmente de criolita (Na3AIF6 ) I 171 . Estimando-se urna
produção de AI primá rio em cerca de 20 Mt/ano com geração típica de 50 kg de ·' fundo de
fomo" I t AI produzido, chega-se a I Mt/ano que devem ser tratadas antes do descarte. Os
métodõs mais modernos para tratar o fundo de forno podem ser agrupados em: métodos
de lixi~!ação a baixa temperatura, métodos gasosos a temperatura moderada e processos
térmicos a temperaturas elevadas. Várias empresas como a Alcan, A leoa e CYRD vem
desenvolvendo rotas para o tratamento do fundo de forno. Algumas já se encontram em
escala industrial, mas outras não são ainda economicamente viáveis. A aplicação de
determinado processo - ou o desenvolvimento de outro- depende de vários fatores corno
localização da usina, legifllação local, além de aspectos técnicos e econômicos. Ainda que
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muito já tenha sido investigado, nota-se que a reciclagem do "fundo de fomo" consiste
em uma fonte permanente de pesquisa e desenvolvimento para a preservação do meio
ambiente [17,18,191.

plástico

ar

I

~ Pb

SMD

±-.
•
•

ISep. magnética

1_____.

poeira

Cu

ferrosos

AI para fusão
Figura 4 - Fluxograma da metalurgia secundária de AI a partir de sucatas contendo
plástcio e outros componentes metálicos (SMD = separação por meio denso).

Já a lama vermelha, que é gerada no tratamento da bauxita pelo processo Bayer
(lixiviação sob pressão com NaOH) também atrai contínuo interesse pela dificuldade em
estocar uma quantidade crescente de materiaL Grandes bacias de r<?jeito (900- 1300 ha)
são necessárias com custo de capital e manutenção elevados, já. que elas devem ser

497

seguras para evitar vazamento do material cáustico. Mais de 100 patentes e artigos
envolvendo diferentes rotas e sugestões de aplicação já foram publicados. As sugestões
incluem o emprego da lama vermelha na indústria cerâmica, na construção civil , na
indústria química , como floculante , como ligantes para resinas e borrachas e pigmentos.
Todas essas aplicações, no entanto, ou não são economicamente interessantes no
momento, ou não usam uma quantidade substancial da lama vermelha (17,19,20).
Além disso, metais úteis comumente encontrados na lama vermelha e que podem
ser extraídos estão relacionados na Tabela III (21 ,22) . Em vista desses valores, existem
propostas de recuperação desses metais, algumas já testadas em escala piloto, envolvendo
etapas piro e hidrometalúrgicas. Uma combinação de tratamento químico e biológico da
lama vermelha (para recuperação de metais) foi também recentemente proposta, com
resultados aparentemente promissores [21). As rotas principais para a recuperação de
metais envolvem o tratamento direto da lama vermelha ou a integração com o processo
Bayer. A Figura 5 (adaptada da ref 22) mostra um fluxograma esquemático de
recuperação de óxidos de AI e Na, integrado ao processo Bayer.
Também aqui , o tratamento da lama vermelha surge como um vasto campo para
desenvolvimento de processos para sua recuperação e/ou aproveitamento dos metais nela
contidos.

Tabela III - Composição típica da lama vermelha (a variação está relacionada com a
estrutura e a composição mineralógica da bauxita tratada)

Óxido

%máxima

Fe203

li -54

Al203

6 - 44

Ti02

3-24

Si02

2 - 20

Na20

I - 10

CaO

_L_ __
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I-43
--

PROCESSO BA YER

TRATAMENTO DA LV
. CaO+ NaOH

lama
marrom
(baixo
teor de
AI e Na )
solução
solução

I

Calcinação

•

alumina
Fi gura 5 -

Flux~~rama

int egrado de recuperação de óx idos de Na e AI da LV com o

Processo Bayer (*Condições: T = 3000C; p = 4 - 9 MPa).

Conclusões e Comentários Finais
A cont ín ua e crescen te preocupação com a preservação do meio ambiente torn a
cada vez mai s necessária (e possivelmente atraente em termos econômicos) a recuperação
de metais a partir de rejeitas e sucatas. Além das rotas e das matérias primas ci tadas nesse
trabalho, podem ser ainda mencionadas as sucatas de catali sadore s industriais e
au tomotivos (para aproveitamento principalmente de Y205, Pt e Pd ), es córias
metalúrgicas, sucatas de componentes eletrônicos, de processos industriai s, entre o utros
123 ,24,25,261. A metalurgia secundári a apresenta ainda algumas vantagens como:
• concorre para que os recursos minerais do planet a sejam consumidos a uma velocidade
mais baixa;
• contribui para a conserv ação da energia, poi s, dependendo da qualidade da sucata,
requer apenas cerca de 5 a 50% da energia necessári a para a produção do metal primário;
• transforma o material sucateado em produtos úteis, evitando que ele ocupe espaços em
bac ias e pátios de rejeito;
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• ajuda a evitar alguns problemas ambientais associados à metalurgia primária como por
exemplo moagem de minérios com geração demasiada de finos, ustulação/fusão, com
emissão de SOz e outros poluentes, e geração de sólidos (polpa) que normalmente são
enviados a baciá~ de rejeitos.
Em cada processamento de material secundário existem problemas a serem
superados. Em cada um deles existem boas oportunidades de desenvolvimento de
processos que, em última análise, podem concorrer para minimizar a poluição ambiental e
viabilizar economicamente uma indústria.
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