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RESUMO 
 
A exploração do itabirito como minério de ferro na região do Quadrilátero Ferrífero 
de Minas Gerais gera uma enorme quantidade de resíduos, foco de preocupações 
quanto à sustentabilidade ambiental e à segurança das barragens. Em contrapartida, 
há mundialmente um elevado consumo de concreto para construções civis, que é 
feito, normalmente, a partir de misturas utilizando agregados naturais como areia de 
rio e brita. Há diversas pesquisas que comprova que a exploração desta areia causa 
muitos impactos negativos, o que leva a estudos que buscam utilizar outra matéria-
prima em substituição a areia na produção do concreto. Diante deste cenário, este 
trabalho estudou a utilização do resíduo de mineração, gerado a partir do 
beneficiamento do itabirito, para fabricação de blocos de concreto para 
pavimentação, no intuito de contribuir para minimização dos impactos causados pela 
extração da areia natural e pelos resíduos de mineração no meio ambiente, além de 
agregar valor econômico ao resíduo. Foram propostas alterações de traços de 
argamassa já estudados, incluindo o uso de brita para fabricação dos blocos de 
concreto com o objetivo de melhorar os parâmetros do produto final. Testaram-se 
quatro traços, nos quais se variaram as proporções de brita, de fluidificante, bem 
como a relação água/cimento (a/c). As propriedades avaliadas foram, dentre outras, 
a resistência à compressão, a absorção de água e os índices de vazios dos blocos. 
Foi comprovado que, com o acréscimo de brita, o bloco apresenta menor índice de 
vazios do que aqueles com argamassa e há ganho de resistência final, de 14 MPa 
(blocos de argamassa) para 24 MPa (blocos de concreto), aos 28 dias de idade, 
além de comprovação da viabilidade técnica do projeto. Busca-se com este trabalho, 
contribuir para o avanço nas pesquisas no intuito de atingir a resistência mínima 
exigida pela norma para trânsito de automóveis, equivalente a 35 MPa.  
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ABSTRACT 
 
Exploration of Itabirito as iron ore in Quadrilátero Ferrífero region in Minas Gerais 
generates a huge amount of waste, which is cause many concerns, such as 
environmental sustainability and safety of dams. However, there is a large worldwide 
consumption of concrete in civil constructions, which are usually made from mixtures, 
using natural aggregates such as natural sand and crushed rock. There are several 
studies that show that exploitation of river sand causes many negative impacts, 
which leads to studies on the possibility of using other raw material to replace sand in 
the production of concrete. Focusing this situation, it was studied in this research the 
use of mining residue, produced from banded iron formations exploitation, for the 
manufacture of concrete blocks for pavement, in order to contribute for reducing the 
impact caused by the extraction of natural sand and mining waste into environment, 
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besides of adding economic value to residues. It was proposed changes of mortar 
components previously studied, including use of crushed rock for manufacture of 
concrete blocks, in order to improve final product characteristics. Four different 
amounts were tested, in which the proportion of crushed rock and fluxing was varied. 
The results, among others, were compression resistance, water absorption, and void 
ratios. It was proved that, with the addition of crushed rock, the block had lower void 
ratio than those made with mortar, and ultimate strength gain (an average of 14 MPa 
made with mortar to 24 MPa made from concrete) at 28 days of age, besides the 
proving of the technical feasibility of the project. It is expected with this research to 
reach the minimum required strength, required for car traffic (35MPa) and contribute 
to advancement of new researches. 
 
KEYWORDS: cementation; banded iron formations; residues; concrete.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
A obtenção de produtos cimentícios com os resíduos da extração do itabirito, em 
especial o resíduo arenoso, em substituição à areia de rio, é de grande interesse, 
por ter potencial para utilização em grandes quantidades desse resíduo, além de 
evitar a extração da areia de rio, que também causa muitos impactos ambientais. 
Pesquisas anteriores, realizadas no CDTN (Centro de Desenvolvimento da 
Tecnologia Nuclear), demonstraram a viabilidade técnica de obtenção de argamassa 
com resíduo de mineração para fabricação de blocos para pavimentação (FREIRE, 
2012; PEREIRA Jr., 2011). Essas pesquisas foram realizadas, a partir da tecnologia 
desenvolvida para a cimentação de rejeitos radioativos, usando superplastificantes e 
substituindo a areia de rio pelo resíduo de mineração.  
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Os principais materiais utilizados nesta pesquisa foram:  
 

 Cimento Portland CPV ARI; 

 Resíduo arenoso da exploração de minério de ferro do itabirito;  

 Água potável;  

 Superplastificante SikaViscoCrete® 5700;  

 Desmodante;  

 Vaselina; 

 Brita 0. 
 
Primeiramente, o agregado miúdo (resíduo de mineração) e o agregado graúdo 
(brita 0) foram caracterizados e preparados. O resíduo utilizado neste trabalho foi 
coletado e cedido pela empresa Samarco Mineração. A amostra foi originada da 
blindagem do resíduo gerado em diferentes dias e linhas de produção para garantir 
a representatividade da amostra quanto às possíveis variações de processamento. 
 
Como o resíduo utilizado neste trabalho foi o mesmo utilizado por Freire (1012) em 
sua tese de doutorado, foi realizada o teor de umidade do resíduo de mineração e 
utilizadas as demais caracterizações e classificações dos resíduos descrita na 
referida tese.  
 
Na preparação do resíduo foram realizados, secagem, homogeneização, 
peneiramento e quarteamento (fig. 1) 
 

 
Figura 1. Preparação do resíduo de mineração. 
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Na preparação da brita, para garantir o tamanho dos grãos utilizados no concreto, foi 
feita a separação granulométrica, utilizando as peneiras de 9,52mm (# 3/8) para 
classificação dos grãos de maior diâmetro e a peneira de 4,76mm (#4) para o limite 
inferior do diâmetro dos grãos (fig.2 a e b). Após a separação granulométrica, os 
grãos de diâmetro maiores que o limite superior (9,52 mm) foi passado no triturador 
para redução (fig.2c), e novamente passado nas peneiras, até que sua 
granulometria estivesse entre o intervalo acima mencionado e separado em sacos 
de aproximadamente 40 kg. 
 

 
Figura 2. Separação granulométrica e britagem da brita 0. 

 
Foram realizadas as seguintes caracterizações da brita 0: granulometria (ABNT, 
2005); absorção de Água (ABNT, 2001); massa específica (ABNT, 2002); massa 
unitária (ABNT, 2006); difração de raios X; e teor de Umidade. 
 
Considerando resultados de trabalhos anteriores realizados no CDTN, foram 
selecionadas três variáveis sendo dois níveis para cada variável de acordo com as 
seguintes descrições: 
 

 Traço* (em volume) 
o Fator de menor nível de brita (-1) 1: 2,5: 2,0 
o Fator de maior nível de brita (+1) 1: 2,5: 2,5 

* Sendo determinada pelo traço, a proporção entre cimento, resíduo e 
brita, respectivamente. 
  

 Fator a/c (relação entre água/ cimento do concreto)  
o Fator de menor nível (-1): 0,80  
o Fator de maior nível (+1): 0,85  

 

 Fluidificante: 
o Fator de menor nível (-1): 0,70  
o Fator de maior nível (+1): 0,75  

 
Para este planejamento 23, as respostas avaliadas no concreto fresco foram 
densidade, trabalhabilidade e exsudação e para os concretos endurecidos (produto 
aos 28 dias de idade), índice de vazios, absorção de água, massa específica e 
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resistência à compressão. As formulações dos concretos para os testes, foram 
realizadas em duplicata de forma aleatória.  
 
Após estudo experimental realizado de acordo com a norma NBR 12.821 (ABNT, 
2009), foi determinada a ordem de colocação dos materiais e o tempo de mistura do 
concreto (tabela 1). 
 

Tabela 1. Ordem de colocação e tempo de mistura dos materiais na betoneira. 

Ordem/ Tempo 
Materiais Tempo aproximado de 

mistura Cimento Brita Resíduo 2/3 da água 1/3 da água Aditivo 

Ordem 2º 1º 1º 1º 3º 3º 
7 min 

Tempo 2min 1min 3min 

 
Os concretos foram preparados em betoneira (Fig. 4a) e, após a mistura, foram 
adicionados em fôrmas e moldes cilíndricos previamente untados com desmoldante 

(Fig. 3b e 3c).  

 
Figura 3. Preparação da argamassa e confecção dos blocos intertravados. 

 
Após a adição do concreto nas fôrmas, eles foram vibrados por aproximadamente 
50s, na mesa vibratória da marca CSM com capacidade de carga de 500 kg e 
rotação do eixo vibrador de 90 Hz, havendo liberação de parte da água do concreto 
e, consequentemente, seu adensamento.  
 
O tempo de vibração foi estudado empiricamente, tendo em vista, que o concreto 
pode ser considerado adensado quando, ainda fresco, ele não mais se abate, 
quando sua superfície apresenta uma capa fina de argamassa e somente algumas 
poucas bolhas de ar se soltam. Após a vibração, os blocos foram identificados e 
mantidos cobertos por material plástico para evitar perda de umidade por 24h (Fig. 
4). Neste processo, os blocos são aquecidos pelo calor sob a lona, o que acelera a 
sua cura. 
 
Após 24h, foram desmoldados, identificados e colocados em câmara úmida, 
mantendo o processo de cura por 7 dias com temperatura de (23±2) ºC, sendo 
molhados duas vezes ao dia para a manutenção de sua umidade (Fig. 5).  
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Figura 4. Corpos cilíndricos e blocos após moldagem. 

 

 
Figura 5. Cura dos corpos cilíndricos e blocos em câmara úmida. 

 
Após os sete dias de cura foram mantidos cobertos por plásticos por 28 dias, idade 
determinada para os ensaios normalizados, realizados no Laboratório de 
Cimentação do CDTN (LABCIM). 

 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
3.1. Caracterizações dos agregados 
 
O teor de umidade tanto da brita 0 quanto do resíduo de mineração, apresentou 
valor igual a 0,02 %, o que não indicou necessidade de ajustamento na relação 
água/cimento do traço. 
  
A brita foi classificada como agregado graúdo, e, portanto, as caracterizações da 
brita 0 estão apresentadas na tabela 2. 
 

Tabela 2. Caracterização da brita 0. 

Propriedade Valor Norma- ABNT 

Absorção de água (4,56 ± 0.21) % 

NBR NM 53 
(ABNT 2009) 

Massa específica do agregado seco (2.76 ± 0.02) g/cm3 

Massa esp. saturada superfície seca (2.56± 0.02) g/cm3 

Massa esp. aparente (2.45 ± 0.02) g/cm3 

Massa unitária (1,45 ± 0,01) g/cm3 NBR NM 45 
(ABNT, 2006) Volume de vazios 43,43 % 



XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

 Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro 2015 

 
3.2. Classificação e caracterizações dos concretos 
 
Os concretos foram classificados como concreto fracamente plástico, pois nos testes 
realizados para seu abatimento foi encontrado valor igual a zero. 
 
De acordo com a análise visual do concreto, observou-se que não houve nos 
concretos preparados, o fenômeno de exsudação, ou seja, a tendência da água de 
amassamento vir à superfície do concreto recém-lançado. 
 
As propriedades no concreto endurecido estão apresentadas na tabela 3. 
 

Tabela 3. Característica do concreto endurecido. 

Traço* Fluidificante a/c 
**Densidade 

(g.cm3) 

**Índice de 
Vazios (%) 

(ABNT, 
2009)* 

**Absorção 
de água (%) 

(ABNT, 
2013) 

**Massa 
específica-

amostra 
seca (g.cm3) 

(ABNT, 
2009) 

***RC (MPa) 
(ABNT, 
2013) * 

 1
:2

,5
:2

,0
  

0,7 
0,8 

2,12 ± 030 17,55 ±0,48 7,47 ± 0,16 2,18 ± 0,01 13,86 ±3,14 

0,75 2,46 ± 0,14 18,14±0,13 7,05 ± 0,17 2,17 ± 0,01 17,96 ± 2,85 

0,7 
0,85 

2,31± 0,20 18,54±0,43 7,02± 0,18 2,23 ± 0,01 18,16 ± 1,92 

0,75 2,29 ± 0,01 17,19±0,50 6,97 ± 0,16 2,25 ± 0,02 18,53 ± 2,55 

 1
:2

,5
:2

,5
  

0,7 
0,8 

2,39 ± 0,22 17,51±0,49 6,16 ± 0,25 2,19 ± 0,02 13,76 ± 2,32 

0,75 2,07 ± 0.51 19,31±0,22 6,83 ± 1,01 2,23 ± 0,02 14,30 ± 3,24 

0,7 
0,85 

1,62 ± 0,05 15,66±0,86 6,12 ± 0,16 2,27 ± 0,08 24,64 ± 2,17 

0,75 2,30 ± 0,08 17,76±0,46 7,0 ± 0,11 2,23 ± 0,01 17,26 ± 3,41 

* proporção de cimento: resíduo: brita (respectivamente) 
** média de 3 medidas 
*** média de 12 medidas 
  

   
Comparando-se os resultados do índice de vazios e absorção de água dos 
concretos confeccionados com resíduo de mineração, com os da argamassa 
encontrados por Freire (2012), observa-se que para o concreto endurecido, estes 
valores foram menores, o que já era esperado, uma vez que a brita tem também 
função de ocupar espaço de parte dos resíduos, contribuindo para a melhora nas 
propriedades mecânicas. 
 
Quanto à resistência à compressão aos 28 dias de cura, a média dos valores 
encontrados para os blocos confeccionados com concreto e resíduo de mineração 
foi 24 MPa, valor acima dos 14 MPa para os blocos de argamassa, com a mesma 
proporção de resíduo de mineração, obtido em pesquisa anterior por Freire (2011). 
Isto indica que a brita como era esperado contribuiu para melhora nas propriedades 
mecânicas dos blocos para pavimento. 
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4. CONCLUSÕES 
 
No estudo da “densidade do concreto fresco”, verificou-se que, concretos 
confeccionados com menor proporção de brita apresentaram valores relativamente 
maiores para a densidade. 
 
Os maiores valores de densidade dos blocos foram encontrados para o traço 
1:2,5:2,0 com 0,7% de fluidificante e a/c 0,85 e foi o mesmo em que os blocos 
apresentaram maiores valores de resistência à compressão aos 28 dias de idade; 
 
Os resultados de RC dos blocos indicaram a possibilidade de sua utilização em 
calçadas e estacionamentos, pois apresentaram os melhores valores em torno de 
24MPa. 
 
Com estes resultados, ficou indicado que o uso da brita na fabricação dos blocos 
para pavimentação pode auxiliar na melhora das propriedades físicas e mecânicas 
do produto final, já que sua adição (através da interação com fluidificante) ocasionou 
um aumento na densidade final desses produtos, diminuição na absorção de água e 
índice de vazios e consequentemente promoveu um aumento na RC dos blocos. 
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