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Introdução: Durante o processo de fabricação dos aços inoxidáveis podem ocorrer
alterações nos processos que tendem a formação de inclusões. Diante disso há uma
importância em conhecer a origem e os mecanismos de formação destas inclusões não
metálicas (CUNHA, 2015). A técnica de Espectrometria de Emissão Óptica baseia-se
na medição da radiação emitida pelos átomos dos elementos, após receberem energia
de uma fonte externa. O sistema SparK-DAT é uma ferramenta que complementa a
Espectrometria de Emissão Óptica, permitindo que ela forneça além da composição
química da amostra, o seu conteúdo de inclusões não metálicas.
 Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo realizar um estudo de análise de
composição química das inclusões, quantidade e características das mesmas, utilizando
o espectrômetro de emissão óptica acoplado ao software Spark-DAT, permitindo uma
detecção rápida da presença de inclusões no aço e possível intervenção no processo de
fabricação.
 Metodologia: Para a realização do trabalho, foram utilizadas amostras procedentes do
lingotamento e da laminação. 
Foram feitas análises de inclusões dos aços ABNT 409, 439, 441 e 444 no laboratório
instrumental utilizando o Espectrômetro Thermo ARL 8860 junto ao software
Spark-DAT. Foi analisada a composição e o número de inclusões das amostras. O
método também foi comparado com os resultados obtidos por MEV para consolidação
do mesmo.
 Resultados: De acordo com os resultados iniciais percebeu-se que alguns tipos de
inclusões não metálicas, como  Al2O3, Al2O3CaO, Al2O3CaOMgO e TiN tiveram
uma tendência de aumentar seu número de inclusões durante o processo de
lingotamento até a laminação.  
Foi implementado ao método, a análise qualitativa, para determinar se as inclusões são
grandes, médias e pequenas, pois, inclusões grandes são mais prejudiciais a qualidade
final do produto. Foi elaborada uma PPA (Prática padrão da Aperam) para que assim
seja padronizado o método de análise de inclusões. 
 Conclusão: O espectrômetro utilizado junto ao método Spark-DAT permite identificar
de forma rápida aluminatos de Ca e óxidos de Al, os principais óxidos que se formam
na produção dos aços inoxidáveis. Sendo assim, é possível monitorar a formação de
inclusões durante o processo da aciaria, melhorando a qualidade do aço.
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