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RESUMO 
 
A produção mundial de alumínio gera uma enorme quantidade de resíduo de 
lama de lavagem da bauxita (RLLB), como primeiro resíduo no processo de 
seu beneficiamento industrial. Esse material pode ser usado como materia 
prima para produção de materias de construção, o qual é objeto deste trabalho. 
Inicialmente foram caracterizadas fíisica e quimicamente o RLLB. A seguir 
foram produzidas argamassas devidamente dosadas com agregados naturais, 
cimento, cal e outros. Logo foi verificada a viabilidade técnica das argamassas 
de acordo com normas específicas da (ABNT) através de seus textos 
normativos; e foram confeccionadas em diferentes proporções de argamassas 
no traço 1:3 através de variação da produção cimento resíduo e da proporção 
água/cimento. Foram feitos testes em proporções de RLLB precisamente 
estabelecidas (5% 10%, 20% e 30%) em substituição ao cimento. O RLLB, é 
neutro e predominantemente encontra-se na fração argila, com 90% passante 
1 µm. Está consituido de gibbsita, caulinita, hematita e quartzo, confirmada pela 
composição química maioritaria de SiO2, Al2O3 e Fe2O3. Os resultados 
mecânicos sobre as argamassas mostram que quanto menor a quantidade de 
RLLB, menor será a resistencia à compressão. Quando mais se adiciona o 
RLLB, melhor a propriedade mecânica. Assim é possível dar um destino 
ambiental e custo a esse resíduo, que de outra forma podem torna-se possíveis 
fontes de poluição das águas do ar e solo.  
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ABSTRACT 
 
The world production of aluminum generates an enormous amount of bauxite 
tailings (RLLB) (clay from the washing of bauxite), as the first residue in the 
process of its industrial processing. This material can be used as raw material 
for the production of building materials, which is the object of this work. Initially, 
RLLB was physically and chemically characterized. Subsequently, mortars were 
produced with natural aggregates as cement, lime and others, properly dosed. 
The technical viability of mortars was then verified according to specific 
standards of the (ABNT) through its normative texts; and were made in different 
proportions of mortars in the 1:3 trace it is varying the cement production 
residue and the water/cement ratio. Precisely established RLLB ratios (5% 
10%, 20% and 30%) were tested instead of cement. The RLLB is neutral and 
predominantly found in the clay fraction, with 90% passing 1μm. It is constituted 
of gibbsite, kaolinite, hematite and quartz, confirmed by the major chemical 
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composition of SiO2, Al2O3 and Fe2O3. The mechanical results on the mortars 
show that the lower the amount of RLLB, the lower the compressive strength.  
The more RLLB is added, the better the mechanical property. Thus it is possible 
to give an environmental destination and cost to this waste, which otherwise 
may become possible sources of air and soil water pollution. 
 
 

KEYWORDS: Tailings; bauxite; mortar 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

A bauxita, é um importante minério de aluminio composto por óxidos de 
alumínio com varios graus de hidratação, ocorre com óxi-hidroxidos de ferro, 
oxidos de titanio, alem de argilo-minerais. A bauxita, é tratada com poucas 
operações típicas do beneficiamento de minérios, como ser britagem, atrição e 
peneiramento para remoção da fração argilosa e dos minerais de sílica 
(SAMPAIO et al. 2005). Por vezes nas atividades de mineração de bauxita, o 
beneficiamento é executado por meio de lavagem da bauxita bruta, a fim de 
remover os argilominerais (argila e areia fina). Os argilominerais são 
usualmente depositados em bacias de rejeitos, os mesmos são usados para 
reforestação e reestabelelcer a vegetação natural (REIS, 2006). Esse material 
é considerado um resíduo da lama de lavagem da bauxita-RLLB, é possui 
baixa porcentagem de sólidos. 
 
Os resíduos de lama de lavagem acumulados durante décadas de produção, 
poderiam ser aplicados na produção de materiais de construção. A 
incorporação de resíduos industriais em matrizes cimentícias, com o objetivo 
de reintroduzi-los como produto em nosso meio, é uma alternativa de 
reutilização que tem sido bastante estudada nos últimos anos. Apesar deste 
resíduo ter sido reportado em jornais e revistas nacionais e internacionais é 
possível terem citado algumas patologias que podem estar associadas a sua 
elevada finura. Por este provável problema não foram agregados para 
produção de argamassas cimentícias. Ainda são raras as pesquisas, ou quase 
que nenhuma pesquisa que os contemplam sobre está temática, sendo este o 
foco do presente trabalho. Neste contexto, o presente trabalho irá abordar 
preliminarmente a utilização do rejeito de barragem de lama de lavagem de 
bauxita (RLLB) e logo após a escolha dos traços de argamassas em 
substituição ao cimento na produção de argamassas. Assim a utilização deste 
resíduo em matrizes cimentícias torne-se bastante atrativo pelo falo de 
elevação quantidade de consumo de cimento. 
 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Para a concretização dos objetivos do projeto de pesquisa experimental foram 
realizados trabalhos sobre amostras de lama de lavagem de empresas que 
atuam na Amazônia. Nos resíduos da lama de lavagem da bauxita (RLLB) 
foram realizados estudos de pH. Para as analises químicas e mineralógicas, os 
resíduos foram previamente e devidamentes secados. 
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A análise granulométrica da RLLB foi realizada por peneiramento à úmido em 
um conjunto suspenso de malhas da escala Tyler e para as frações finas 
utilizou-se um granulometro a laser Analyssete 22 da Fritsch. 
 
A determinação da composição química da RLLB foi feita por espectrometria 
de fluorescência de raios X, usando o equipamento Ranger S2 da Bruker no 
LCM do IFPA.  
 
A determinação de fases foram feitas por difração de raios X (DRX), usando o 
difratômetro X´Pert Pro MPD (PW 3040/60) no LCM da UFPA. 
 
Para a preparação das argamassas foi usada areia natural como agregado, a 
mesma é composta basicamente por óxidos de sílica. A areia procede das 
jazidas do município de Traquateua estado do Pará. O cimento utilizado como 
base para produção das argamassas foi o cimento – CPII 32F Poty. As 
caracteristicas desses materiais são mostradas na Tabela 1. 
 
 

Tabela 1. Caracteristicas físicas dos materiais utilizados 

 

MATERIAL MASSA 

UNITÁRIA – 

NBR 7251 

(g/cm3) 

MASSA 

ESPECÍFICA 

– NBRNM52 

(g/cm3) 

MÓDULO DE 

FINURA 

NBR 7217 

DIMENSÃO 

MÁXIMA – 

NBR 7217 

(mm) 

CIMENTO 1,25 3,00 - - 

CAL 0,46 2,02 - - 

AREIA 1,55 2,62 2,37 4,8 

 
 
Depois de realizada a caracterização dos materiais, foram definidos três traços 
de argamassa, representados na Tabela 2, para a obtenção do traço de 
referência. Durante a produção das argamassas o TRA 1 apresentou 
características favoráveis para o estudo, tais como: melhor trabalhabilidade e 
maior coesão entre os materiais constituintes. 
 
Obtido o traço de referência, foram definidos mais quatro traços de argamassa, 
sendo 5%, 10%, 20% e  30% de adição de RLLB em substituição ao cimento. 
Os traços estão descritos na Tabela 3. A quantidade de material descrita nesta 
tabela para cada traço foi referente ao molde de seis corpos de prova 
cilíndricos. 
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Tabela 2. Traços de estudo 

 

MATERIAIS TRACO (GRAMAS) 

 TRA 1 TRA 2 TRA 3 

CIMENTO 333,30 141,50 434,80 

CAL 210,30 127,50 137,20 

AREIA 2889,30 1165,00 2826,20 

ÁGUA  258,00 240,00 261,00 

 
 

Tabela 3. Materiais utilizados no traço de argamassa com RLLB 

 
 

MATERIAL TRAÇOS COM ADIÇÃO DE RLLB (GRAMAS) 

 5% 10% 20% 30% 

CIMENTO 316,60 300,00 266,70 233,70 

CAL 210,30 210,30 210,30 210,30 

AREIA 2889,30 2889,30 2889,30 2889,30 

RLLB 18,00 36,10 72,10 95,70 

ÁGUA 258,00 258,00 258,00 258,00 

 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os rejeitos ocorrem levemente agregados e apresentam feições amarronçadas 
como pode ser observado na figura 1, e estão constituidos pelo mineral de 
minério de Al gibbsita, hematita, quartzo e a argila caulinita. O pH é 6,6 
práticamente neutro. 
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Figura 1. Feições de uma amostra de RLLB 

  
Conforme observado na Figura 2, a curva de distribuição granulométrica 
mostra que o RLLB estudado encontra-se na fração argila. 

 
Figura 2. Curva de distribuição granulométrica para uma amostra de RLLB 

 
 
Essa figura indica que a amostra possui aproximadamente 98% passante em 
tamanhos de 1 µm. 
 
A análise química realizada sobre o RLLB, tabela 4, mostra a seguinte 
composição química: 
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Tabela 4. Composição química do rejeito de lavagem da bauxita. 

 

Componente RLLB % (*) 

SiO2 31.20 
Al2O3 36.70 
Fe2O3 25.60 
Ti O2 4.92 
CaO 0.12 
MgO 0.48 
Na2O 0.03 
K2O 0.13 

(*) Sem P.F. 

 
Esses resultados mostram claramente teores elevados de silica, alumina e 
óxido de ferro que são os constituintes principais das fases identificadas por 
DRX. É bastante ocorrente o teor de óxido de titanio (5%), que pode ser do 
anatasio, não identificado por DRX neste trabalho.  
 
As resistências à compreensão obtidas não foram semelhantes devido à 
diferença de qualitativos de resíduos. Uma mistura entre os dois materiais 
também apresentou uma resistência satisfatória (30% de RLLB) (Figura 3). 
 
Os ensaios mecânicos mostram que a resistência a compressão diminui 
conforme decresce a adição de RLLB (Figura 3). O traço e referência possui a 
melhor resistência à compressao. Quando mais se adiciona o RLLB, melhor a 
propriedade mecânica. 
 

 
 

Figura 3. Ensaios mecânicos das argamassas com adição de RLLB, e para comparação 
sem adição de RLLB (TRA-1). 
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A produção de argamassas com a adição de RLLB, sugere que pode ser usado 
em construção civil, pois se encontra na margem da especificações da NBR 
13749. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
O rejeito mostra ser neutro e está constituido de gibbsita, caulinita, hematita e 
quartzo, confirmada pelas analises quimicas. 
  
Com a adição de RLLB, as resistências à compreensão são diferentes devido à 
diferença de qualitativos de resíduos. Uma mistura entre os dois materiais 
também apresentou uma resistência satisfatória (30% de RLLB). Os resultados 
de argamassas produzidas foram satisfatórios ao constatar o material agregado 
com o cimento e comparando com as especificações da NBR 13749 foram 
animadoras. 
 
A utilização de rejeitos gerados a partir do beneficiamento da bauxita pode ser 
viável para utilização em obras de engenharia, desde que o mesmo atenda às 
normas propostas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
Para tanto é necessário que se façam maiores testes tanto de caracterização 
do material quanto aos testes do material reagido com cimento para cada 
material, pela enorme diversidade de rejeitos. 
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