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RESUMO 

 
 

Os processos siderúrgicos constituem uma atividade industrial na qual são gerados 
uma grande variedade de resíduos que podem ser reutilizados de diferentes 
maneiras. A carepa ou resíduo de laminação é uma camada de óxidos formada 
durante os processos de lingotamento, forjamento, laminação e em tratamentos 
térmicos do aço seguidos de resfriamento. Diante esta perspectiva, o presente 
trabalho traz como objetivo desenvolver corpos cerâmicos avaliando a influência de 
diferentes proporções de carepa de laminação em conjunto com uma argila 
caulinítica. Deste modo, foram formuladas, a partir de dados de composição química 
e mineralógica das matérias-primas, massas cerâmicas com 5 % e 10% de resíduo. 
Os corpos de prova foram conformados através do método de prensagem uniaxial e 
sinterizados a uma temperatura de 850º C. Sendo assim, tornou-se possível analisar 
a absorção de água, a porosidade aparente, a massa específica aparente e também 
a tensão de ruptura à flexão nos materiais. Os resultados obtidos evidenciaram que 
os corpos cerâmicos produzidos com resíduo da laminação do aço apresentaram 
propriedades físico-mecânicas que atendem os padrões recomendados na  
fabricação de materiais de cerâmica vermelha. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Resíduo da siderurgia, Massas cerâmicas, Propriedades físico- 
mecânicas. 

 
ABSTRACT 

Steel processes are an industrial activity in which a wide variety of wastes generated 
and can be reused in different ways. The scale or lamination residue is a layer of 
oxides formed during the casting, forging, rolling and heat treatment processes of the 
steel followed by cooling. In view of this perspective, the present work aims to  
develop ceramic bodies evaluating the influence of different proportions of lamination 
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scale in conjunction with one caulinitic clay. In  this way, ceramic masses with 5%  
and 10% of residue were formulated from chemical and mineralogical composition 
data of the raw materials. The specimens were formed by the uniaxial pressing 
method and sintered at a temperature of 850 ° C. Thus, it became possible to  
analyze the water absorption, the apparent porosity, the apparent specific mass and 
also the flexural rupture stress in the materials. The obtained results showed that the 
ceramic bodies produced with the residue of the steel lamination presented physical- 
mechanical properties that meet the recommended standards in the manufacture of 
red ceramic materials. 

KEYWORDS: Steel residues, Ceramic masses, Physical-mechanical properties. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
As atividades siderúrgicas são responsáveis pela geração de uma grande 

variedade de resíduos passíveis de reciclagem, que podem ter uma utilidade dentro 
do setor industrial, ou servirem como objetos de estudo para diversas aplicações. A 
maioria dos resíduos industriais é depositada em aterros sanitários ou simplesmente 
se acumulam em áreas abertas, que é caro e ambientalmente insatisfatório 
(MELLER; ARNT e ROCHA, 2014). Devido à crescente preocupação com as 
questões ambientais, várias indústrias passaram a investir em novas alternativas 
para solucionar os problemas decorrentes da sua geração de resíduos e disposição. 

 

De acordo com Takano, et al (2000), os principais resíduos recicláveis numa 
usina siderúrgica integrada são: pós da sinterização, pós e lamas de alto-forno, 
lamas de aciaria, carepas de lingotamento contínuo, carepas de escarfagem, lamas 
de laminação e os finos de coque. Um desses resíduos é a Carepa de Laminação, 
que é basicamente um coproduto oriundo das operações de lingotamento e 
laminação do aço (CUNHA, et al. 2006). 

 

A carepa de laminação é constituída por óxidos de ferro nas formas FeO, Fe2O3  

e Fe3O4, identificadas como wustita, hematita e magnetita, respectivamente. A 
disposição em pátios de resíduos deve ser realizada de acordo com os parâmetros 
das normas ambientais pertinentes ao setor (ARNT, et al 2010). 

O resíduo da laminação há algum tempo já vem sendo estudado como material 
agregado em materiais cerâmicos, como em concreto de cimento Portland 
(PEREIRA, VERNEY E LENZ, 2011), ou em massas de cerâmica vermelha com 
variações na temperatura de sinterização (ARNT, et al 2010). 

A inserção da carepa de laminação em corpos de cerâmica vermelha requer uma 
análise de composição química e mineralógica para se obterem formulações 
específicas, que corroborem na busca da melhoria nas propriedades dos materiais 
fabricados. Segundo Galdino (2010), a caracterização físico-química das matérias- 
primas é fundamental para a obtenção de peças com propriedades finais desejadas, 
que juntamente ao conhecimento e controle de todas as etapas do processo 
industrial, podem eliminar ou reduzir os defeitos de fabricação, tais como: trincas, 
retração, compactação, fundência, absorção de água e resistência mecânica. 

O objetivo deste trabalho consiste em verificar a influência da carepa de 
laminação em corpos de cerâmica vermelha com diferentes composições em massa 
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a partir de dados de caracterização química e mineralógica, visando a análise de 
propriedades cerâmicas e também de resistência mecânica nas massas produzidas. 

 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

2.1. Produção dos corpos cerâmicos 

Primeiramente houve a seleção e o preparo das matérias primas, que passaram 
por processos de secagem em estufa à aproximadamente 105º C por 24 horas. 
Posteriormente, tanto a argila advinda do distrito de Icoaraci no estado do Pará, 
quanto o resíduo de laminação fornecido por uma indústria siderúrgica localizada na 
cidade de Marabá-Pará, foram desagregados e levados à peneira ABNT nº 80, a fim 
de se obter uma granulometria uniforme. 

A partir de dados de análise química e mineralógica, tornou-se possível dispor as 
formulações dos corpos cerâmicos a serem produzidos. Definiu-se assim, os teores 
em massa de argila e de resíduo expressos na Tabela 1. Com isso, cada 
composição foi combinada para totalizar 1,0 Kg e foram levadas ao moinho durante 
20 minutos para a homogeneização completa. Deste modo, após a definição das 
formulações, as massas cerâmicas foram umedecidas de maneira homogênea 
utilizando para cada amostra 8% de água. 

 
Tabela 1: Formulações dos corpos cerâmicos 

 

Amostra Identificação Formulação 

01 

02 

03 

Branco 

5% C.L* 

10% C.L* 

100% Argila + 0% C.L* 

95% Argila + 5% C.L* 

90% Argila + 10% C.L* 

*C.L – Carepa de Laminação 

Estando as massas devidamente preparadas e umedecidas, os corpos de prova 
puderam ser conformados utilizando a técnica de conformação por prensagem 
uniaxial à frio. Foram produzidos seis corpos de prova para cada formulação em 
molde de aço sob a forma de lâminas prismáticas (retangulares) com dimensões de 
10 cm X 5 cm X 1 cm. Com o auxílio de uma prensa hidráulica aplicou-se a carga de 
20 Mpa, que compactou cada corpo de prova no formato do molde. As amostras 
foram levadas a estufa para uma secagem gradativa durante 24 horas, a uma 
temperatura de aproximadamente 105º C. Após secagem, os corpos de prova 
seguiram para o processo de sinterização em forno cerâmico, estabelecendo-se um 
patamar de queima de 2 horas a uma temperatura de 850º C. 

 
 
2.2. Análise das propriedades físico-mecânicas 

 
Os ensaios de absorção de água, porosidade aparente e massa específica 

aparente foram realizados de acordo com o método citado por SOUZA SANTOS 
(1989) e também o normatizado pela ABNT NBR 15310-2005. O procedimento se 
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deu após o processo de sinterização, onde, três corpos de prova de cada 
composição foram pesados em seu estado seco, após isso, foram levados a um 
banho aquecido de água destilada por 2 horas e pesados novamente. Por fim, 
verificou-se a massa destes mesmos corpos de prova imersos em um recipiente  
com água destilada em temperatura ambiente. Utilizando-se as massas verificadas 
tornou-se possível calcular a absorção de água (Equação 1), a porosidade aparente 
(Equação 2) e a massa específica aparente (Equação 3). 

 

 

  (%) =  
   −    × 100 
   

 

 
  (%) =  

   −    × 100 
  −   

 

 
   ( /  3)  = 

       
 

  −   
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(2) 
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Analisou-se também a medida da tensão de ruptura à flexão em três pontos com 
o auxílio de uma máquina de ensaios de laboratório. As análises foram feitas em três 
corpos de prova de cada composição. O ensaio seguiu o método citado por SOUZA 
SANTOS (1989) e também o normatizado pela ABNT NBR 15310-2005. A distância 
entre os pontos de apoio era de 5,3 cm. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

3.1. Análise Química e Mineralógica das matérias-primas 

 
As análises químicas e mineralógicas das matérias-primas utilizadas na 

fabricação das massas cerâmicas proporcionaram um esclarecimento qualitativo 
referente as prospecções das formulações das amostras, o que tornou possível 
determinar os teores de 5 e 10 % de resíduo de laminação a serem agregados com  
a argila para a produção dos corpos cerâmicos. 

Argila 

Tabela 2: Fluorescência da Argila 

 

Figura 1. DRX da argila de Icoaraci 
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A Figura 1 demonstra a análise mineralógica da argila obtida através da técnica 
de Difração de Raios - X, e a Tabela 2 expressa os resultados da análise química da 
argila pela técnica da Espectrometria de Fluorescência de Raios – X. Ambos 
resultados foram fornecidos do trabalho de pesquisa de FELIPE et al, 2014. 

De acordo com os resultados expressos, pôde-se verificar no DRX os 
elementos constituintes da argila, observando-se a predominância de quartzo em 
relação a  caulinita, hematita, vermiculita, muscovita  e  demais constituintes (Felipe, 
A. M. P. F. et al, 2014). Já se tratando de componentes químicos da argila, notou-se 

a maior presença de SiO2 e Al2O3. Estes resultados condicionam aspectos 
característicos de argilas, levando em consideração que a presença de quartzo pode 
ser necessária para otimizar os valores de plasticidade (Muñoz, L. S. et al, 2002). O 

óxido de alumínio (Al2O3) está associado à ocorrência de caulinita. Outra importante 
informação é o teor de Fe2O3, que é determinante para a coloração avermelhada  
das cerâmicas sinterizadas. 

 
 

Carepa de laminação 

Os resultados de análise mineralógica e química provenientes da carepa de 
laminação estão representados na Fig. 2 (a) e (b) respectivamente. Estes dados 
foram cedidos do trabalho de pesquisa de NEVES, A. S. S. et al, 2016. 

 

Figura 2.  (a) DRX da carepa de laminação; (b) EDS da carepa de laminação 

De acordo com os dados de DRX, verificou-se somente a presença dos 
minerais ferrosos Hematita (Fe2O4), Magnetita (Fe3O4) e Wustita (FeO). Já os 
resultados do EDS identificaram o elemento Fe como elemento mais abundante no 
resíduo da laminação, sendo cerca de 30,321% do particulado analisado. 

 
3.2. Porosidade Aparente (PA) e Massa Específica Aparente (MEA) 

 
Os resultados de porosidade e massa específica aparente estão expressos nas 

Fig. 1 e 2, respectivamente. 

(a)    (b)  
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Figura 1. Porosidade aparente dos 
corpos cerâmicos 

Figura 2. Massa específica 
aparente dos corpos cerâmicos 

 

A porosidade aparente dos corpos cerâmicos apresentou um decaimento de 
acordo com o aumento do teor de resíduo na formulação, de modo que as amostras 
sem a adição de carepa de laminação obtiveram uma porosidade média de 31,5 %, 
seguida pela amostra 2 que corresponde a média de 28,84 % de porosidade e a 
amostra 3 que apresentou 28,29 % de porosidade nos corpos cerâmicos com 10 % 
de resíduo. Isto pode ser explicado em virtude da eficiente formação de uma fase 
liquida, em que uma menor tensão superficial e a capilaridade ajudam a manter as 
partículas mais próximas, retraindo a peça e reduzindo desta forma a porosidade 
(ABNT- NBR 15097, 2004). 

Em contrapartida à porosidade, a massa específica aparente dos corpos 
cerâmicos aumentou de acordo com a maior variação de resíduo de laminação. 
Sendo a amostra 3, com maior quantidade de resíduo, a que apresentou a massa 
específica mais alta, 1,98 g/cm³. Segundo Porto, et al (2012), isso se deve a 
diminuição da quantidade de poros na amostra, visto que estas propriedades estão 
intrinsecamente ligadas, notando-se que quanto menos poros mais denso o material 
tende a ficar. 

Vale ressaltar que tanto em relação à porosidade quanto a massa específica, as 
massas cerâmicas estão dentro dos padrões exigidos pela norma brasileira para 
materiais de cerâmica vermelha estrutural, ABNT NBR 15310-2005. 

 
 

3.3. Absorção de Água (AA) e Módulo de Ruptura à Flexão (MRF) 

 
Após os ensaios de absorção de água e tensão de ruptura à flexão, pôde-se 

inferir que de acordo com o aumento no teor de resíduo de laminação (Fig. 3) houve 
a diminuição relativa da absorção de água, onde a amostra 3, com 10 % de carepa, 
demonstrou uma absorção de água igual a 14, 32% e a com 0 % de resíduo 
apresentou uma absorção de água equivalente à 17,66 %. Verifica-se também que 
os valores obtidos estão dentro do padrão indicado pela norma ASTM NBR 15310- 
2005, que é igual à 20%. 
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Figura 3. Comparativo dos resultados de absorção de água e módulo de ruptura à flexão. 

 

 
O módulo de ruptura à flexão (Fig. 3) obtido para média de cada amostra, 

apresentou variações quando comparados entre si, observando-se que corpos 
cerâmicos com 0% de carepa de laminação obtiveram uma média igual à 10,77  
MPa, sendo o mais resistente. Já a amostra 2 que corresponde à média dos valores 
de tensão para os CPs com 5% de resíduo apresentou um MRF igual à 7,63 Mpa, 
diferentemente da amostra 3 com 10 % de carepa que obteve uma tensão de 8,55 
Mpa. Verificou-se que os valores de resistência obtidos, nos corpos com resíduo, 
estão dentro da resistência necessária requerida pela norma. 

 
 
4. CONCLUSÃO 

 
O efeito da variação da quantidade de resíduo de laminação na argila de Icoaraci 

- PA proporcionou gerar dados que impulsionam o princípio da reutilização deste 
material em massas de cerâmica vermelha, visto que em todas as formulações  
foram obtidas propriedades cerâmicas dentro dos padrões estabelecidos por norma. 

O corpo cerâmico com o maior teor de carepa de laminação (Amostra 3 - 10 %) 
apresentou características favoráveis dentro da área de pesquisas em cerâmicas 
vermelhas, de modo que, perante a combinação dentre a maioria das propriedades 
cerâmicas verificadas, estes corpos foram os que obtiveram melhor desempenho. 
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JUSTIFICATIVA PARA O SEGUNTO PONTO DE PEDIDO DE CORREÇÃO 
 
OBS: Prezado Avaliador, com relação ao segundo ponto relacionado a sua 
consideração,temos como justificativa para a relação de co-autores as análises 
efetuadas para a caracterização das matérias-primas utilizadas no trabalho (análise 
químicas e mineralógicas da argila e do resíduo) as quais demandam trabalho em 
conjunto de pesquisadores e alunos/bolsistas. À respeito da quantidade de ensaios, 
acreditamos que os mesmos explanam a importância do estudo; além do que nos 
limitamos em função das normas estabelecidas pelo evento (máximo de 8 páginas). 


