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RESUMO 

O impacto ambiental proporcionado pelos resíduos de barragens de mineração 

pode ser amenizado pelo reaproveitamento destes na produção de blocos 

intertravados para pavimentos com um resistência mecânica superior a 50 

MPa. Através da produção de uma mistura de cimento CPV–ARI, areia e brita 

foi feita uma caracterização das propriedades mecânicas e físico-químicas 

pelos seguintes procedimentos: MEV, FRX, DRX, ensaios de compressão e 

análises térmicas (DSC). Estes blocos produzidos a partir destes resíduos 

podem ser considerados uma alternativa econômica para o ciclo de 

esgotamento da mineração no Estado de Minas Gerais. O seguinte trabalho 

buscou aprimorar os traços com a substituição da areia de leito de rios por 

resíduos de barragens de mineração, os quais devido aos enormes volumes no 

quadrilátero ferrífero podem representar uma oportunidade para geração de 

emprego e renda.  

Palavras-chave: Resíduos, blocos, pavimentos. 
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INTRODUÇÃO 

Os materiais cerâmicos exercem um papel de grande importância na 

economia, com uma participação estimada de 2% no PIB, correspondendo à 

cerca de 44 bilhões de dólares. Em Minas Gerais devido aos enormes volumes 

de resíduos das barragens de mineração de ferro (aproximadamente 770 

barragens) motivam o estudo desses rejeitos como matérias-primas para 

produção de cerâmicas vermelhas (tijolos e blocos)(2). Além disso, a 

abundância de fontes alternativas de energia calorífica (gás, petróleo, carvão 

etc.), disponibilidade de equipamentos industriais fazem crê que a indústria 

nacional possa evoluir rapidamente com apreciável vantagem competitiva 

elevando a quantidade exportada.  

O setor industrial da cerâmica tradicional é bastante diversificado e pode 

ser dividido nos seguintes segmentos: cerâmica vermelha, materiais de 

revestimento, materiais refratários, louça sanitária, isoladores elétricos de 

porcelana, louça de mesa, cerâmica artística (decorativa e utilitária), filtros 

cerâmicos de água para uso doméstico, cerâmica técnica, isolantes térmicos 

dente outros. No Brasil existem todos estes segmentos, com maior ou menor 

grau de desenvolvimento e capacidade de produção(5).  

Durante o processamento cerâmico cada etapa é crucial para a 

reprodutividade e a otimização da perfomance (ou desempenho) do produto. 

No entanto, o princípio básico de obtenção destes materiais envolve: o material 

“cru” (ou matérias-primas na forma de particulados e outros aditivos tais como: 

líquidos, surfactantes, defloculantes, lubrificantes etc.). Estes materiais 

particulados são classificados em grânulos (partículas com tamanho > 40µm), 

pós (1-44µm), ou colóides (< 1µm), sua forma e tamanho são importante para a 

densificação através do emprego de pressão e altas temperaturas (fechamento 

de poros inter e intragranulares). Em seguida uma etapa de mistura destes 

insumos e posterior conformação (moldagem). Por fim, o aquecimento 

(secagem e sinterização); em alguns casos um processo secundário de 

fabricação (dupla queima para aplicação de pigmentos), e por fim o produto 

final(5).  
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Na fase de mistura das matérias-primas podem-se formar as pastas e/ou 

polpas (baixa umidade) ou as barbotinas (mistura com cerca de 50% líquido) 

que caracterizam a viscosidade dinâmica da mistura (ou reologia). O percentual 

dos materiais particulados (powder materials) é selecionado em função da 

técnica de conformação, dos aditivos utilizados e da distribuição do tamanho 

das partículas. Os produtos deste segmento são de uso intenso e a cada dia 

tende a se ampliar. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Os materiais necessários para produção das amostras são: resíduo de 

barragens de mineração de ferro, cimento CPV-ARI, areia e água. Os resíduos 

de barragens de mineração foram adicionados gradualmente, desde uma 

concentração de 0% de resíduo até 90%. Os traços para estas misturas podem 

ser representados na Tab. 1: 

 

Tab. 1 Proporções de traços nas moldagens dos blocos. 

Matéria – 
prima (litros) 

Blocos 
Referência 
(Traço 1) 

50% Resíduo 
(Traço 2) 

80 % Resíduo 
(Traço 3) 

90 % Resíduo 
(Traço 4) 

Cimento 
CPV-ARI 

300 ml 300 ml 300 ml 300 ml 

Areia natural / 
resíduo  

550/0 ml 225/225 ml 110/440 ml 50/500 ml 

Água 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml 

Rendimento 
(Blocos) 

26 21 20 32 

 

 

Foram produzidas amostras cilíndricas preparadas por compactação 

uniaxial a 98MPa em matriz de aço inox da mistura de resíduos (pós) com 

cimento CPV-ARI (Tabela 1). As fases cristalinas, composição química e a 

microestrutura foram investigadas por DRX, FRX e MEV(4). A resistência à 

compressão simples foi determinada para cada corpo-de-prova e expressa pela 
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média e desvio padrão para 3 repetições. O carregamento foi conduzido com 

velocidade de aplicação da força entre 300kPa/s e 800kPa/s(1). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A composição química foi determinada pela fluorescência de raios-x 

(FRX). Através desta análise foi possível determinar o teor de concentração 

dos elementos presentes na amostra, além de óxidos. A Tab. 2 apresenta os 

resultados desta análise. 

 

Tab. 2 Análise semi-quantitativa de Fluorescência Raios-x. 

Análise Semi-Quantitativa Análise Semi-Quantitativa 

Elementos Percentual Óxidos Percentual 

Si 67,6% SiO2 63,4% 

Fe 14,9% Al2O3 19,0% 

Al 11,5% Fe2O3 12,2% 

Mn 2,9% SO3 2,7% 

S 1,3% MnO 1,1% 

Ti 0,6% Cr2O3 0,6% 

K 0,4% TiO2 0,5% 

Cr 0,3% SrO 0,2% 

Sr 0,3% K2O 0,2% 

Nb 0,1% NbO 0,1% 

 

 

As fases cristalinas foram determinadas pela difração de raios-x (DRX). 

Esta análise possibilita verificar as configurações dos átomos no cristal, e pode 

ser representada pela Fig. 1. 
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Fig. 1 Análise por Difração de Raios-x. 

 

A verificação da microestrutura foi realizada através do uso de um 

microscópio eletrônico de varredura (MEV). A morfologia dos materiais 

particulados dos resíduos da barragem pode ser melhor demonstrada na Fig. 1. 

 

 

Fig. 2 Morfologia dos materiais particulados dos resíduos da barragem. 
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A análise das características mecânicas foi averiguada por ensaio de 

compressão simples, sendo que para cada porcentagem de resíduo havia 3 

corpos-de-prova para obter uma média daquela porcentagem. O carregamento 

foi conduzido com velocidade de aplicação da força entre 300kPa/s e 

800kPa/s. 

 

 

Fig. 3 Gráfico de ensaio de compressão simples por amostra 

 

Obs.: Amostra contendo 80% de resíduo (tempo de cura<24h): 4,33MPa 

Os 3 grupos de blocos de concreto (a cima) com mais de 28 dias 

possuem boa resistência à compressão sendo a faixa exigida pelas normas 

entre a mínima 4,5 MPa e 16 MPa. A resistência alta só é disponibilizada por 

blocos mais pesados.  

Os resultados da caracterização física, química e ambiental dos resíduos 

com substituição do agregado natural possuem propriedades de interesse para 

produção de elementos de concreto para alvenaria estrutural.  

12,40 

5,80 
4,79 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

Amostra REF Amostra 50% Amostra 90% 

M
P

a 

Resistência a Compressão (>28 dias)  

21º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais
09 a 13 de Novembro de 2014, Cuiabá, MT, Brasil

330



No Brasil já tem prédio de mais de 20 pavimentos com alvenaria 

estrutural de blocos de concreto. Em boa parte das unidades habitacionais do 

programa Minha Casa Minha Vida, as paredes são construídas com blocos de 

concreto que desempenham as funções de estrutura e de fechamento, 

eliminando pilares e/ou vigas, reduzindo assim a utilização de armaduras e de 

formas (barateando o custo da obra)(3). 

 

CONCLUSÕES 

Foram descritos os principais problemas enfrentados na abordagem do 

reaproveitamento dos resíduos sólidos da atividade mineradora como insumo 

na produção de blocos de alvenaria: 

1. Classificação (resíduos) de acordo com órgãos ambientais. 

2. Processo de produção dos blocos (traços) e caracterização físico-

química. 

3. Transferência de tecnologia e responsabilidade social (ONGs em Nova 

Lima, Brumadinho e Vespasiano). 
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