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Introdução: A produção de aço está diretamente ligada à geração de resíduos
siderúrgicos. A produção mundial, em 2002, atingiu a quantidade de 300 milhões de
toneladas de resíduos, sendo que mais de 50 mil toneladas de pós/poeiras deixaram de
ser recicladas ou comercializadas, na maioria das vezes estocadas nas usinas. Uma
forma de diminuir os impactos ambientais provenientes desses resíduos é a utilização
do processo de reciclagem, aplicando esses resíduos na manufatura de tijolos, uma
técnica relativamente barata e simples, atendendo a forte cobrança da sociedade e dos
órgãos ambientais, para que os resíduos gerados não sejam depositados em aterros.
Objetivo: Adição do pó do convertedor MRP-L na composição de tijolos em frações
volumétricas de 5, 10 e 15%, para avaliação do produto final por meio de ensaios
mecânicos, conforme documentos normativos da ABNT. Metodologia: A coleta do
resíduo será feita na empresa ArcelorMittal , situada na cidade de Timóteo MG e os
demais materiais envolvidos na pesquisa serão coletados dentro da instituição
(UnilesteMG). 
Serão confeccionados CP’s de acordo com as normas brasileira de materiais
cerâmicos, com adição do resíduo (pó de aciaria provindo do MRP-L) nas proporções
de 5,10,15 e 20%.
Os CP’s serão submetidos a ensaios mecânicos, caracterizações químicas e físicas e os
resultados serão compilados e analisados para conclusão.
 Resultados: Uma forma de diminuir os impactos ambientais provenientes dos resíduos
de MRP-L é a utilização do processo de reciclagem. Uma alternativa de
reaproveitamento desses resíduos é aplicação na manufatura de tijolos, uma técnica
relativamente barata e simples que consiste nas etapas de preparação, mistura,
compactação e cura, atendendo a forte cobrança da sociedade e dos órgãos ambientais
para que os resíduos gerados não sejam depositados em aterros e uma preocupação
crescente com a sustentabilidade do setor siderúrgico.O campo de cerâmica tem
potencial para absorver uma gama enorme de resíduos provenientes de processos
industriais.  Conclusão: O reaproveitamento do pó de MRP-L materiais indica uma das
melhores soluções ambientais para o problema associado ao descarte de rejeitos
sólidos, amparado pela nova Lei Federal nº. 12305 sancionada em agosto de 2010, que
prioriza a não geração, redução, reutilização e destinação de resíduos sólidos de
maneira ecologicamente correta.
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