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Sucata Metálica

Um bom negócio para você, para a ArcelorMittal e para o mundo.

*Entre em contato para venda de sucata.

ArcelorMittal
A maior produtora de aço do planeta é também uma das líderes
mundiais em reciclagem de sucata metálica, processando cerca
de 30 milhões de toneladas todo ano.
Guiada por uma filosofia de produzir soluções em aço seguras e sustentáveis, a ArcelorMittal
é a principal fornecedora de produtos siderúrgicos de qualidade para todos os principais mercados,
incluindo o automotivo, de construção, de eletrodomésticos e de embalagens.
Por meio de seus valores de sustentabilidade, qualidade e liderança, a ArcelorMittal
se compromete com a gestão sustentável do meio ambiente.
Todos os anos, a empresa recicla mais de 30 milhões de toneladas de sucata metálica,
transformando-as em produtos novos, prontos para serem utilizados no seu dia a dia.
O aço pode ser completamente reaproveitado e reciclado infinitamente sem perder
suas características, o que economiza recursos naturais, diminui a poluição do ar
e gera oportunidades para milhares de trabalhadores e empresas.

A primeira siderúrgica do Brasil
a receber o Rótulo Ecológico ABNT,
que atesta o compromisso
da ArcelorMittal com
a sustentabilidade.
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Diferentes tipos de sucata

Cavaco de aço / ferro

Sucata mista

Pacote de estamparia

Ferro fundido

Estrutural

Estamparia preta
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Da coleta à destinação do material, cuidamos de
todas as etapas da reciclagem de sucata ferrosa.

Aço:
100% reciclável
100% sustentável
Junte-se a nós!

A mais completa estrutura de coleta e reciclagem de sucata à sua disposição.
• Garantia de correta destinação,
incluindo a destruição de bens
(estratégicos) da indústria,
automobilística, marinha e aviação
• Caçambas - operação customizada
• Ampla rede de coleta e reciclagem
de sucata em diversos pontos
do Brasil
• Emissão de certificado
de destruição
• Atendimento operacional em loco
• Logística reversa
• Profissionais treinados
e capacitados
• Frota de veículos rastreados
e especialmente adaptados
• Balança eletrônica antifraude
• Sistema com câmeras de alta
definição para registro de todo
o processo de descarga em vídeos
e fotos, reforçando a qualidade
dos nossos serviços de coleta
e rastreamento

Entreposto de Iracemápolis - SP
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Recicar - Reciclagem de Sucata Veicular
Unidade de descontaminação de veículos
A ArcelorMittal dispõe de equipe e equipamentos especializados para a realização de descontaminação,
descarte, prensagem e coleta de veículos com agilidade e controle total dos processos.

• Equipe: profissionais treinados
e especializados no manuseio dos
materiais e na gestão dos processos.
• Descontaminação: retirada de
todos os elementos não ferrosos
contaminantes (fluidos, bateria,
pneus, etc.).
• Descarte: destinação adequada
dos itens contaminantes em parceria
com empresas especializadas
em cada produto, com
acompanhamento e certificação.
• Prensagem: equipamentos móveis
que prensam os veículos no local,
descaracterizando totalmente
a unidade e impossibilitando
a comercialização indevida
de peças ou acessórios.
• Logística: agilidade no processo
de limpeza dos pátios.
• Destinação da sucata: garantia
total de que os materiais ferrosos
retirados serão usados como
matéria-prima em nosso processo
produtivo (transformados em aço e,
posteriormente, novamente utilizados
na fabricação de veículos, fogões,
geladeiras, etc.), responsabilidade
que somente uma usina de aço
da ArcelorMittal pode assumir.
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Infraestrutura

Possuímos diversos equipamentos
para processamento

Prensa tesoura semifixa

Prensa móvel

Trituradores

Tesouras hidráulicas

Asseguramos que todo
material reciclado será
destinado à produção de aço.
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Como consumidores finais, garantimos
a correta destinação de seu material.
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Pátios de Metálicos

Monlevade - MG
Tel.: (31) 2126 1152
Av. Getúlio Vargas, 100
CEP 35930-900
Barra Mansa - RJ
Tel: (27) 3348 1395
Av Homero Leite,1051 - Saudade
CEP 27355-501
Candeias - BA
Tel.: (71) 3602 0714
Via Matoim, s/nº - Cia Norte
Distrito Industrial
CEP 43813-000
Contagem - MG
Tel: (31) 2126 1152
Rua Onze, 185
Jardim Industrial Riacho das Pedras
CEP 32250-010

Guarulhos - SP
Tel.: (11) 2101 3305
Av. Papa João Paulo I, 1.736
Jardim Presidente Dutra
CEP 07174-000

Fortaleza / Maracanaú - CE
Tel.: (85) 3499 7022
Rua Oeste 2, 500
Distrito Industrial
CEP 61939-120

Iracemápolis - SP
Tel.: (19) 3302 3272
Rod. Piracicaba-Limeira, km 127
CEP 13495-000

Curitiba / São José dos Pinhais - PR
Tel.: (41) 9 8703 0306
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 380
Cidade Industrial
CEP 81280-140

Bauru - SP
Tels.: (14) 4009 0156 / 4009 0158
Rua Ronise Motta Pegorado de Souza
Distrito Industrial Claudio Guedes Misquiati
CEP 17064-853
Piracicaba - SP
Tel.: (19) 3302 3272
Av. Mal. Castelo Branco, 101
Vila Rezende
CEP 13412-901

Resende - RJ
Tel: (27) 3348 1395
Av. Francisco Fortes Filho, 242
Jardim Aliança
CEP 27525-598
SItrel - MS
Tel: (14) 4009 0156 / 4009 0158
Rod. BR 262, km 25 s/n° - Zona Rural
CEP 79601-970

Recife / Jaboatão dos Guararapes - PE
Tel.: (81) 3518 6438
Rod BR 101 Novo Traçado S/N
Setor A Muribeca
CEP 54350-000
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Juiz de Fora - MG
Tel.: (31) 2126 1152
Rod. BR 040, km 769 - Dias Tavares
CEP 36092-901

Unidades de Produção
Juiz de Fora - MG
Monlevade - MG
Barra Mansa - RJ
Resende - RJ
Piracicaba - SP
Sitrel - MS

0800 015 1221

Para as demais localidades, entre em contato
pelo telefone 0800 015 1221 ou
pelo e-mail metalicos@arcelormittal.com.br

