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RESUMO 
 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a influência da temperatura de sinterização 
de cerâmica vermelha com adição de carepa de laminação de aço. Este resíduo 
constituído de óxidos de ferro teve a função de substituir pigmentos utilizados em 
materiais cerâmicos. Após caracterização química e microestrutural por difração e 
fluorescência de raios-X, este resíduo foi adicionado na proporção de 5% a uma 
massa cerâmica comercial. As formulações foram submetidas às seguintes 
temperaturas de queima 950ºC, 1000ºC e 1200ºC. As formulações foram avaliadas 
quanto às características físicas de perda ao fogo, retração linear de queima,  
absorção de água e resistência à flexão em 3 pontos  e intensidade de tonalidade. 
Os resultados indicam que as diferentes temperaturas de queima influenciam a 
resistência e a estabilidade da tonalidade nas formulações testadas. 
  
Palavras chaves; carepa, cerâmica vermelha, temperatura 

 
INTRODUÇÃO 
 

Cresce cada vez mais a necessidade de fomentar pesquisas com o intuito de 

atender questões técnicas que busquem soluções na conciliação quanto à 

disposição, tratamentos, tipos e processos de utilização de resíduos.   

A área metalúrgica gera em todas as etapas de seus processos resíduos que 

devem ser tratados de acordo com normas ambientais específicas. [1,2] Estes 

resíduos em grande parte apresentam alto valor agregado quanto a propriedades 

químicas e metalúrgicas, o que pode viabilizar a sua utilização como matéria-prima 

para outro sistema produtivo.  Um desses resíduos é a carepa que se forma sobre a 

superfície de chapas metálicas. Oriunda da oxidação superficial do aço quando este 

passa por aquecimento, resfriamento, tratamentos de superfícies e ação do tempo, 

as carepas são óxidos de ferro, nas formas FeO, Fe2O3 e Fe3O4, identificadas como 

wüstita, hematita e magnetita, respectivamente. A microestrutura destes óxidos 
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formados varia em função da composição do aço. Em aços com teores de silício na 

ordem de 0,01% as três fases de óxidos que constituem a carepa estarão 

distribuídas pela ordem crescente do teor de oxigênio da superfície.[3]  

Uma das alternativas de utilização deste resíduo seria no setor cerâmico na 

forma de pigmento.[4] O uso de pigmentos à base de óxidos de ferro neste setor 

produtivo está baseado nas características de não-toxicidade, estabilidade química, 

durabilidade, baixo custo e estabilidade de coloração. O elemento ferro presente 

nestes óxidos age como elemento de absorção de cor, conferindo ao material 

cerâmico  coloração.(5,6) 

A inserção deste tipo de material, em condições adequadas, poderia se dar no 

segmento de cerâmica vermelha, que envolve a fabricação de tijolos, blocos, telhas, 

elementos vazados, lajes, tubos cerâmicos e argilas. Estes produtos são utilizados 

na construção civil e apresentam coloração avermelhada, além de boa resistência 

mecânica após processo de sinterização (queima). 

 

METODOLOGIA 
 

A carepa de laminação utilizada foi proveniente de um processo de laminação 

de chapas de aço carbono (Metalúrgica Spillere Ltda.), a qual foi caracterizada por 

difração de raios-X  (Shimadzu, modelo XRD 6000), quanto a sua forma e 

cristalografia e; via fluorescência de raios-X (Philips, modelo PW 24000), para 

identificação de sua composição química (semi-quantitativo). A massa cerâmica de 

queima branca utilizada apresentou a composição química indicada na Tabela 1. A 

massa cerâmica padrão foi seca em estufa (Servitech, mod.CT 242), em 100ºC por 

24h e desaglomerada. Posteriormente foi moída em moinho de bolas 

(Servitech, modelo CT24m), em 200 rpm por 10 horas, sendo então peneirada até a 

malha 18 mesh ABNT (1 mm). 
 

Tabela 1 - Análise química semi-quantitativa da massa cerâmica 
Composição SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O TiO2 P.F. 

% 72,0 15,1 2,3 0,1 0,4 0,4 0,1 1,3 8,78 

 

A partir da massa cerâmica foram preparadas duas condições de formulação: 

uma definida como Referência (sem adição de carepa) e outra, com a adição de 5% 

de carepa (em massa). Foram preparadas 500g de cada formulação. A 
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homogeneização das formulações foi realizada em moinho de bolas com 30% em 

volume de água, sem a utilização de bolas, durante 24 horas. Na seqüência as 

massas foram peneiradas em malha 18 mesh e prensadas (prensa hidráulica 

ICON modelo 2x12-1.5) com força de 30 MPa na forma de pastilhas de 

120mmx20mm. As amostras com e sem adição de carepa foram então secas em 

estufa a 100ºC por 24 horas e então queimadas nas temperaturas de 950ºC, 1000ºC 

e 1200oC por 2 horas (forno muflado Jung, Mod. 0913; taxa de aquecimento igual a 

3ºC/min). Para cada condição de ensaio e formulação, foram preparados 12 corpos-

de-prova. As amostras foram então caracterizadas quanto à cor, via colorimetria 

(ABNT 15310:2005) em equipamento Byk-Gardner Spectro-Guide 6384, geometria d8, 

leitura de 400 a 700 nm, com especular incluída. Foram verificadas as perdas ao 

fogo, retração linear de queima, absorção de água (ABNT NBR 15310:2005) e, 

ensaio de flexão em três pontos. 

 

RESULTADOS 
 

Na Figura 1 são apresentas as estruturas presentes na carepa utilizada. Como 

esperado, a sua composição é composta de uma mistura de óxidos de ferro com 

estruturas da magnetita e da hematita. A análise química quantitativa da carepa 

mostrou que esta é composta em mais de 94% de óxido de ferro e traços de sílica, 

alumina e óxido de manganês. 

 

 
Figura 1 - Difratograma de raios-X da carepa utilizada nas massas cerâmicas. 

 
 

Na Tabela 2 e Figura 2 são apresentados os resultados obtidos a partir da 

caracterização colorimétrica das amostras com e sem a adição de carepa. 
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Tabela 02 – Resultados colorimétricos obtidos após a sinterização das amostras cerâmicas 
em diferentes temperaturas com e sem adição de carepa. 
Amostra L* a* b* G dL* da* db* dECMC dG 

0950ºC/ 0% Carepa 79,52 14,49 28,58 1,7      

1000ºC/ 0% Carepa 77,54 18,09 34,53 1,6      

1200ºC/ 0% Carepa 78,90 12,13 35,32 1,7      

0950ºC/ 5% Carepa 63,04 11,98 15,56 1,0 -17,57 -2,06 -12,76 10,32 -0,6 

1000ºC/ 5% Carepa 58,14 14,53 18,68 1,0 -19,31 -3,54 -15,69 11,34 -0,8 

1200ºC/ 5% Carepa 44,74 14,18 19,39 0,6 -34,14 2,05 -15,76 16,32 -1,0 

 
De acordo com os resultados apresentados na Tabela 03 e Figura 2, pode-se 

observar que na temperatura de sinterização igual a 950ºC, a amostra é muito mais 

escura (dL*=-18), menos vermelha (da*=-2) e muito menos amarela (db*=-13), com 

variação de tonalidade muito visível (dECMC=10). Na temperatura de sinterização de 

1000ºC, com adição de carepa a amostra é muito mais escura (dL*=-19), menos 

vermelha (da*=-4) e muito menos amarela (db*=-16), com variação de tonalidade 

muito visível (dECMC=11), e finalmente, na condição de queima igual a 1200ºC,  a 

amostra é muito mais escura (dL*=-34), mais vermelha (da*=+2) e muito menos 

amarela (db*=-15), com variação de tonalidade muito visível (dECMC=16). Como pode 

ser observada, a variação de tonalidade apresentou valores mais significativos na 

temperatura de queima de 1200ºC, superior em 68% àquele apresentado na 

temperatura de 950ºC.  
 

 
Figura 2 – Representação do ensaio de colorimetria em função da temperatura de queima. 

 
 

19º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMat, 21 a 25 de novembro de 2010, Campos do Jordão, SP, Brasil

7340

7340



As diferenças observadas na refletância das amostras queimadas em 950ºC 

são significativas. Tanto nas coordenadas (os d’s ou deltas em relação aos padrões) 

como nos espectros, a adição da carepa alterou significativamente a cor. Todas as 

amostras (em 9500C, 10000C e 12000C) ficaram mais escuras, menos vermelhas, e 

menos amarelas que aquelas sem carepa. Ou seja, a adição de carepa modificou 

acentuadamente a cor das amostras. 

Para as amostras sem carepa percebe-se uma inflexão para os grandes 

comprimentos de onda, mostrando que estas amostras são mais coloridas, com tons 

de vermelho e amarelo, o que não ocorre para as amostras com carepa. Ou seja, a 

adição de carepa “tirou” a tonalidade das amostras, deixando-as mais escuras. Uma 

curva mais linear indica que todos comprimentos de onda sofreram a mesma 

reflexão. Neste caso não há efeito de tonalidade (cor) apenas variação na 

luminosidade das amostras. Reflexões próximas a 100% resultariam em alta 

luminosidade, como verificadas em amostras brancas; reflexões próximas a 0% 

resultam em baixa luminosidade (amostras pretas) e; as intermediárias 

apresentariam coloração cinza. 

Com relação ao ensaio de perda ao fogo, Figura 3, relacionada ao teor de 

matéria orgânica da massa padrão, pode-se perceber que a referência, sem carepa, 

apresenta elevada perda ao fogo na mais baixa temperatura de queima (950°C), 

redução da perda ao fogo a 1000°C, e um aumento da perda ao fogo em 1200°C, o 

que pode ser explicado pela transformação da hematita contida na matéria-prima in 

natura da composição da massa cerâmica padrão para magnetita, com perda de O2, 

o que justifica a perda ao fogo quando se eleva a temperatura de queima de 1000°C 

para 1200°C.  
 

 
Figura 3 – Representação do ensaio de perda ao fogo em função da temperatura de queima. 
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Com relação às amostras com adição de 5% de carepa, percebe-se uma 

elevada perda ao fogo a 950°C, também atribuída ao teor de matéria orgânica da 

massa referência, uma diminuição da perda ao fogo a 1000°C, que se torna 

constante a 1200°C – dentro do erro padrão experimental – mostrando que a adição 

de carepa estabilizou a perda ao fogo da massa cerâmica, provavelmente por conter 

óxidos já estáveis nesta temperatura, como a magnetita. 

Com relação à retração de queima, Figura 4, tanto a referência, a massa 

padrão queimada entre 950 e 1200°C sem adição de carepa, quanto às amostras 

com adição de 5% de carepa queimadas nas mesmas condições, apresentam 

mesmo comportamento em relação à alteração nas dimensões lineares após 

queima. 

Inicialmente a 950°C há retração de queima associada com a sinterização das 

partículas que compõem a massa cerâmica das composições de referência e com 

adição de 5% de carepa; esta retração aumenta a 1000°C, indicando maior taxa de 

sinterização, porém diminui a 1200°C, o que normalmente em cerâmicas que 

contêm óxido de ferro na forma de hematita (Fe2O3) indica a redução para magnetita 

(Fe3O4), com liberação de O2, o que resulta em porosidade secundária e diminuição 

da retração de queima, ou mesmo, em alguns casos, com forte expansão das 

amostras. Neste caso a adição da carepa não alterou o comportamento de retração 

de queima da massa de referência, o que indicaria maior presença de magnetita ou 

würstita na composição da carepa. 

 

 
Figura 4 – Representação do ensaio de retração linear em função da temperatura de queima. 

 
Com relação à absorção de água não houve muita alteração em relação à 

queima da massa padrão de referência com adição de 5% em massa de carepa. A 

950°C a massa padrão e a com adição de 5% de carepa apresentam grande 

absorção de água, próxima a 20%. A 1000°C a absorção de água se reduz para 
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~10% para ambas as amostras. Porém, a 1200°C há um leve aumento da absorção 

de água, provavelmente relacionado à formação de magnetita a partir de 1000°C 

pela redução da hematita, com liberação de O2 e formação de porosidade 

secundária, o que aumentaria a absorção de água nesta temperatura. Deve ser 

ressaltado que a redução da hematita para magnetita causa o escurecimento das 

amostras, pois a hematita, vermelha, torna-se preta quando da formação da 

magnetita, Figura 2. 

Finalmente, com relação à resistência mecânica após queima, Figura 5, 

percebe-se que a adição de 5% de carepa à massa padrão de referência reduziu a 

resistência mecânica à compressão das amostras a 1000 e a 1200°C, mantendo-se 

no patamar de resistência de 950°C. Porém, mesmo com a manutenção da 

resistência mecânica das amostras queimadas a 1000 e 1200°C em 5MPa, este 

valor atende à norma brasileira para resistência à compressão de blocos cerâmicos 

estruturais. 

 

 
Figura 5 – Representação do ensaio de resistência mecânica em função da temperatura de queima. 

 
CONCLUSÕES 
 

A aplicação de carepas, provenientes do processo de laminação de chapas de 

aço, parece ser promissora, já que permite alterar principalmente a tonalidade das 

peças que a agreguem em sua composição. Com a adição de 5% de carepa, a uma 

massa cerâmica padrão, frente a temperaturas de 950ºC a 1200ºC conduz a uma 

tonalidade vermelha mais escura. Embora a adição de 5% de carepa tenha 

resultado em uma redução nas propriedades mecânicas, quando comparadas às 

propriedades das amostras sem adição, sua resistência ainda encontra-se acima do 

mínimo permitido para aplicações estruturais. 
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ABSTRACT 
 

 
This study aimed to evaluate the influence of sintering temperature in a red ceramic 
body with the addition of mill scale. This residue consists of oxides of iron had to 
replace the function of pigments used in ceramic materials. After chemical 
characterization, by X-ray diffraction, X-ray fluorescence and scanning electron 
microscopy, this residue was added at a rate of 5% in commercial ceramic past. The 
formulations were subjected to different burn temperatures of around 950 º C, 1000 C 
and 1200 ° C. The formulations were evaluated for physical loss to fire, linear firing 
shrinkage, water absorption and flexural strength by 3 and intensity of tone. The 
results indicate that the different firing temperatures influence the strength and 
stability of tone in the formulations tested.  
 
Keywords:  mill scale, red ceramic, temperature 
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