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Introdução: A sociedade tem-se preocupado com a reutilização de resíduos
provenientes das diversas práticas humanas.
As empresas siderúrgicas tem buscado alternativas para amenizar os problemas
causados pela geração de seus resíduos,como a reutilização dos mesmos.
O pó de desempoeiramento do MRP-L(Processo de refino do metal por lança),um dos
resíduos da siderurgia, ainda não tem uma aplicação estabelecida.A siderurgia é uma
área muito diversificada em consequencia disso, gera- se variados tipos de resíduos,
um desses resíduos é o pó gerado no processo de despoeiramento do convertedor
MRP-L, que pode ser bem utilizado na fabricação de tijolos. Objetivo: O presente
trabalho tem como objetivo analisar por meio de uma pesquisa bibliográfica a
viabilidade do pó de desempoeiramento do MRP-L para a fabricação de tijolos para a
indústria da construção civil. Metodologia: Está sendo realizada uma revisão
sistemática de literatura em dissertações,teses,artigos científicos e livros, sobre o
reaproveitamento de resíduos de siderurgia na manufatura de materiais de construção
civil.A coleta do material a ser ensaiado será em uma empresa siderúrgica que utiliza o
convertedor MRP-L como instrumento de trabalho.A partir da coleta do pó gerado no
processo de despoeiramento e da sistemática revisão realizada, pretende-se realizar
ensaios para verificar a eficiência do uso do pó em tijolos manufaturados e se ele
proporcionou alguma alteração nos dados obtidos. Resultados: A indústria siderurgica
é grande geradora de resíduos com as mais diversas características. Dentre os resíduos
gerados, o pó de desempoeiramento do MRP-L não apresenta nenhuma aplicação
específica. Estudos têm sido conduzidos com o objetivo de secar este resíduo para em
seguida briquetar com adição de um elemento ligante e assim retorná-lo ao processo de
fabricação do aço, porém, devido sua constituição química isto ainda não apresentou
eficiência. na secagem do resíduo ele é transformado em um material com faixa
granulométrica próxima a de argilas e areias. Estes materiais (argila e areia) são
utilizados na construção civil para produzir concretos, tijolos, entre outros elementos
de construção. Por este motivo vários pesquisadores têm substituido estes materiais
retirados da natureza por pó de desempoeiramento do MRP-L para a fabricação de
tijolos para a indústria da construção civil. Ainda não foi confirmada a eficiência deste
resíduo como matéria-prima para tijolos. Conclusão: Foi concluído que o resíduo
gerado no processo secundário de despoeiramento do convertedor MRP-L(Pó de
despoeiramento), apresenta um potencial para a sua utilização na manufatura de blocos
de concreto, fazendo dele um ótimo material a ser utilizado na construção civil. 
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