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RESUMO

CARVALHO, F.A.  Resíduo de mineração de quartzo como insumo para a construção

civil com abordagem em sustentabilidade e saúde. 2018. 153p. (Dissertação - Mestrado em

Saúde, Sociedade e Ambiente) – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri,

Diamantina, 2018.

Na América Latina o Brasil destaca-se entre os países com desigualdade na distribuição de

renda,  refletindo na qualidade de vida,  incluindo a habitação. A aquisição desta habitação

própria torna-se difícil diante do seu custo e da baixa renda da população que necessita de

moradia como um bem que proporciona melhor qualidade de vida. Este trabalho, de uma

forma  geral,  apresenta  proposta  de  uso  sustentável  de  rejeitos  de  mineração  de  quartzo

(mineral  de  quartzo  e  rocha  filítica),  proveniente  da  cidade  de  Gouveia/MG,  de  aspecto

degradante  do  ambiente  e  impactante  na  saúde  dos  trabalhadores,  como  um material  de

construção, denominado agregado e classificado como insumo não convencional e de baixo

custo.  A partir  desta  dissertação tende  a  proporcionar  benefícios  em cadeia,  tanto  para  o

empreendimento gerador do resíduo, diante de desocupação de áreas afetadas e redução de

presença  de  rejeito,  assim  como  na  possibilidade  de  disponibilização  de  um material  de

construção a baixo custo. O desenvolvimento da pesquisa se deu pelo estudo preliminar com

dados secundários, que fundamentaram a proposição específica de uso dos rejeitos (quartzo e

filito) como agregados para concreto hidráulico e argamassas, atentando para a identificação

das  atividades  de  exploração  mineral  como  impactante  à  saúde  ocupacional  e  ao  meio

ambiente.  Além dos dados de pesquisa secundária levantados,  em atividades laboratoriais,

realizou-se análise de viabilidade técnica de produção de concreto hidráulico mediante o uso

dos  referidos  resíduos,  em  especial  a  brita  de  quartzo,  levando-se  em  consideração  a

resistência à compressão simples.  Procedeu-se também levantamento bibliográfico sobre a

viabilidade técnica de uso do filito, juntamente com areia industrial de quartzo como matéria

prima para produção de argamassas de assentamento e revestimento, convergindo todas estas

informações para a meta de identificação de viabilidade de uso de material classificado como

resíduo  mineral  para  a  construção  de  habitações  saudáveis  e  de  baixo  custo,  inter-

relacionando com a mitigação de impactos ambientais e de redução das condições insalubres

no ambiente de trabalho em atividade minerária.

Palavras-chave:  Agregados para concreto e argamassa; Filito; Habitação saudável; Impacto

ambiental; Mineração; Quartzo; Saúde ocupacional.





ABSTRACT

CARVALHO, F.A. Quartz mining residue as an instrument for civil construction with an

approach to sustainability and health. 2018. 153p. (Thesis - Master in Health, Society and

Environment)  -  Federal  University of  the  Jequitinhonha and Mucuri  Valleys,  Diamantina,

2018.

In Latin America, Brazil stands out among countries with income inequality, reflecting quality

of life, including housing. The acquisition of this home is difficult because of its cost and the

low income of the population that needs housing as a good that provides a better quality of

life.  This  work,  in  general,  presents  a  proposal  for  the  sustainable  use  of  quartz  (quartz

mineral and filitic rock) tailings from the city of Gouveia / MG, with a degrading aspect of the

environment and impacting the workers' health as a material of construction, called aggregate

and classified as an unconventional and low cost input. From this dissertation tends to provide

chain benefits, both for the enterprise generating the waste, in the face of vacating affected

areas  and  reducing  the  presence  of  tailings,  as  well  as  in  the  possibility  of  making  a

construction material available at a low cost. The development of the research was based on

the preliminary study with secondary data, which based the specific proposition of the use of

the tailings (quartz and phyllite) as aggregates for hydraulic concrete and mortars, considering

the identification of mineral exploration activities as impacting occupational health and to the

environment. In addition to the secondary research data collected, in laboratory activities, a

technical  feasibility  analysis  of  hydraulic  concrete  production  was  carried  out  using  the

aforementioned residues, especially quartz gravel, taking into account the resistance to simple

compression.  A bibliographic  survey was  also  made  on  the  technical  feasibility  of  using

phyllite together with industrial quartz sand as raw material for the production of mortars for

laying and coating, converging all this information to the goal of identifying the feasibility of

using  material  classified  as  mineral  residue  for  the  construction  of  healthy  and  low-cost

housing,  interrelating  with  the  mitigation  of  environmental  impacts  and  the  reduction  of

unhealthy conditions in the work environment in mining activity.

Keywords:  Aggregates  for  concrete  and  mortar;  Filito;  Healthy  housing;  Environmental

impact; Mining; Quartz; Occupational health.





RESUM

CARVALHO, F.A.  Residus de mines de quars com a entrada per a la construcció civil

amb un enfocament en sostenibilitat i salut. 2018. 153p. (Tesi - Màster en Salut, Societat i

Medi Ambient) - Universitat Federal de les Valls Jequitinhonha i Mucuri, Diamantina, 2018.

A Amèrica Llatina, el Brasil es destaca entre els països amb una distribució desigual dels

ingressos, el que reflecteix la qualitat de vida, inclosa l'habitatge. L'adquisició de l'habitatge

propi es torna difícil en la seva població cost i de baixos ingressos en necessitat de l'habitatge

com un actiu que proporciona una millor qualitat de vida. Aquest treball,  en general, s'ha

proposat l'ús sostenible dels residus de la mineria de quars (quars mineral i roca filítica) de la

ciutat de Gouveia / MG, de degradar el medi ambient i els aspectes que afecten la salut dels

treballadors, com a matèria construcció, anomenada agregada i classificat com, d'entrada no

convencional de baix cost. D'aquesta tesi tendeix a proporcionar beneficis cadena, tant per al

generador  de  residus  desenvolupament,  abans  de  l'evacuació  de  les  zones  afectades  i  la

presència de la reducció de residus, així com la possibilitat de proporcionar un material de

construcció a baix cost. El desenvolupament de la investigació va ser l'estudi preliminar amb

dades secundàries, el que va motivar la proposta específica d'utilització de residus (quars i

filita) com a àrid per formigó i morter hidràulic, la indicació de les activitats d'exploració de

minerals com impactant per a la salut ocupacional i amb el medi ambient. A més de les dades

d'investigació secundaris recopilats en les activitats de laboratori, no hi va haver anàlisi de la

producció de formigó viabilitat  tècnica hidràulic a través de la utilització dels residus, en

particular grava de quars, tenint en compte la resistència a la compressió. El procediment

també era literatura sobre la viabilitat  tècnica d'ús filita,  juntament amb la sorra de quars

industrial com a matèria primera per a la producció de la posada i el recobriment de morters,

convergint  tota  aquesta  informació  a  la  viabilitat  d'identificar  ús  objectiu  de  material

classificat residu mineral per construir habitatges saludable i de baix cost, interrelacionar amb

mitigar  l'impacte mediambiental  i  reduir  les condicions  perilloses  en el  lloc de treball  en

l'activitat de la mineria.

Paraules-clau: Àrids de formigó i morter; Filito; Habitatges saludables; Impacte ambiental;

Mineria; Quars; Salut laboral.
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PREFÁCIO

Tendo  como  título  “Resíduo  de  mineração  de  quartzo  como  insumo  para  a

construção  civil  com  abordagem  em  sustentabilidade  e  saúde”,  esta  pesquisa  parte  da

necessidade  da  população  de  baixa  renda,  que  se  vê  parcialmente  atendida  a  partir  da

constatação de um recurso mineral, a princípio classificado como resíduo, que se apresenta

como  viável  para  utilização  como  agregado  para  concreto  e  argamassa,  aplicados  na

construção civil, passiveis de serem utilizados na produção de habitações de baixo custo.

Os  resultados  desta  pesquisa  enquadram  dentre  os  objetivos  específicos  do

Programa de Pós-graduação em Saúde Sociedade e Ambiente,  em especial  o exercício de

práticas  profissionais  transformadoras  de procedimentos,  em caráter  interdisciplinar,  tendo

objeto que se apresenta entre fronteiras disciplinares da saúde ocupacional e habitacional, do

ambiente,  da economia e dos materiais  de construção. Dentre  as linhas de pesquisa deste

programa de pós-graduação, esta pesquisa se encaixa na de Tecnologia e Vigilância em Saúde,

no desenvolvimento de ferramentas de antecipação de agravos à saúde.

Quando  da  elaboração  deste  trabalho  o  orientando  responsável,  graduado  em

Engenharia  Civil  com especialização em Avaliação de  Impactos  e  Recuperação de  Áreas

Degradadas,  apresentava-se  como  professor  do  Instituto  Federal  de  Educação  Técnica  e

Tecnológica do Norte de Minas Gerais, frente à disciplinas do eixo de infraestrutura,  nos

cursos  técnico de  Edificações  e  Bacharelado em Engenharia  Civil,  atendendo ao objetivo

deste  Programa  de  Mestrado,  em  desenvolver  habilidades  relacionadas  à  condução  de

raciocínio científico,  produção e disseminação de práticas  científicas e tecnológicas,  tanto

para  o desenvolvimento  da pesquisa como para o atendimento de demandas de atividade

docente. O orientando em sua vida pregressa profissional, obteve experiência prestado serviço

junto  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  de  Minas  Gerais,  especificamente  na

Superintendência Regional de Regularização Ambiental Jequitinhonha (SUPRAM JEQ), com

competências de analista ambiental, muita das vezes, com ações voltadas para atividades de

análise de empreendimentos de exploração mineral.

Esta pesquisa corrobora com os objetivos da Agenda Nacional de Pesquisa em

Saúde (BRASIL, 2015), sendo que consta temática da qualidade da saúde no trabalho em

atividades  que  promovam a  alteração  do  ambiente,  e  na  promoção  de  saúde,  através  do

desenvolvimento de materiais que possibilitem a produção de habitações a baixo custo.

Esta dissertação foi subdividida em capítulos, sendo que no primeiro inicia-se o

desenvolvimento  do  tema  principal  do  trabalho  a  partir  do  levantamento  de  informações
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baseados em dados secundários por revisão literária e levantamentos de campo nas áreas de

interesse da pesquisa. Neste capítulo constata-se, conforme previsto nos objetivos, que a linha

de ação proporciona reflexões voltadas à melhoria das condições não somente de habitações,

mas também na saúde dos trabalhadores das áreas de fornecimento da matéria prima, a ser

utilizada como material de construção, visto que a sua adoção promoverá melhores condições

do ambiente,  quanto à  redução de substâncias passiveis de promoverem doenças do trato

respiratório dos trabalhadores, além da melhoria da condição ambiental da área de estudo.

No segundo capítulo são apresentados resultados laboratoriais que se mostraram

como viáveis tecnicamente quanto ao uso dos rejeitos de mineração na produção de concreto

hidráulico,  constatando-se,  no entanto,  a  necessidade de investimento quanto à técnica de

beneficiamento  minerário,  para  a  separação  mecanizada  dos  componentes  do  resíduo  sob

estudo, quartzo e filito. Consta ainda neste capítulo, diante da verificação de dificuldade de

separação  de  componentes  do  resíduo  em  estudo,  pesquisa  sobre  outras  proposições  de

destinação  final  adequada,  visto  que  apresenta  potencial  de  utilização  nas  industrias  de

fertilizante, ração animal, cerâmicas e argamassas para a construção civil, atentando sempre

para a localização do empreendimento minerário em relação aos pontos de beneficiamento

deste resíduo, visto que devido ao baixo valor agregado, deve-se sempre vencer os custos

impostos pela necessidade de transporte da fonte ao beneficiador.

Atentando para a proposta de ação interdisciplinar a partir de um objeto tratado

como problema, o resíduo minerário, este passa a se tornar solução que leva em consideração

o bem-estar dos colaboradores responsáveis pela sua exploração e beneficiamento, e ainda,

pelos futuros usufrutuários dos bens imóveis produzidos a partir dos concretos e argamassas

produzidas com tal resíduo.

Sendo assim os capítulos se apresentam com assuntos diversificados, integrados

mediante a análise complexa em direção ao título do trabalho de pesquisa.
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CAPÍTULO 1 – ESTUDO SOBRE ATIVIDADE MINERARIA DE EXPLORAÇÃO DE

QUARTZO NA SERRA DO ESPINHAÇO MERIDIONAL:  INTER-

RELAÇÃO  DA PROPOSIÇÃO  DE  UTILIZAÇÃO  DE  RESÍDUOS

MINERÁRIOS COM A PROMOÇÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL E

HABITACIONAL 

1 RESUMO

O quartzo,  composto basicamente de  sílica,  se  trata  de um dos minerais  mais

abundantes  do  planeta,  sendo  aplicado  em  industrias  diversas,  em  especial  as  de  ligas

metálicas e da construção civil. Para a sua disponibilização ao mercado, se faz necessária a

exploração  em  ambientes  naturais  seguida  do  beneficiamento  para  o  atendimento  de

exigências  das  industrias.  Nos  processos  de  exploração  e  beneficiamento,  mesmo com a

proposição  de  medidas  mitigadoras  e  compensatórias,  são  inevitáveis  impactos,  como

alterações  dos  meios  físicos,  bióticos  e  antrópicos,  provenientes  também  da  geração  de

resíduos. Tais resíduos compõem-se basicamente de quartzo e filito, sendo que se tratando de

resíduos apresentam baixo valor agregado. Diante de suas constituições, apresentam potencial

para serem adotados na indústria da construção civil, principalmente como agregados para

concretos  e  argamassas.  Este  capítulo  apresenta  informações  quanto  à  existência  de  um

empreendimento  minerário  de  exploração  de  quartzo  na  região  da  Serra  do  Espinhaço

Meridional, nas proximidades dos municípios de Gouveia e Diamantina, sendo que a partir

das  informações  coletadas  em  campo  e  ainda  fundamentação  em  pesquisa  bibliográfica,

apresenta-se a inter-relação entre a proposição de adoção de resíduos de mineração como

insumo para construção civil com a promoção de saúde ocupacional e habitacional. A partir

deste  estudo  fora  possível  constatar  a  implicação  direta  e  indiretamente  da  redução  de

impactos ambientais e de custos finais de construções, mediante a proposição de adoção do

material inicialmente classificado como resíduo de mineração e posteriormente considerado

como insumo para construção civil. 

Palavras-chave:  Impacto  ambiental;  Insumo  de  construção  civil;  Resíduo  de  mineração;

Quartzo; Saúde ocupacional.
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2 ABSTRACT

Quartz, mainly composed of silica, is one of the most abundant minerals on the

planet, being applied in various industries, especially metal alloys and civil construction. To

make it available to the market, it is necessary to operate in natural environments followed by

processing  to  meet  the  requirements  of  the  industries.  In  the  exploration  and  processing

processes,  even with the  proposal  of  mitigating  and compensatory measures,  impacts  are

inevitable,  such  as  changes  in  the  physical,  biotic  and  anthropic  means,  also  from  the

generation of waste. These residues are basically made up of quartz and phyllite, being that

waste is low value added. In view of their constitutions, they have the potential to be adopted

in the civil construction industry, mainly as aggregates for concretes and mortars. This chapter

presents information about the existence of a quartz mining exploration project in the region

of  Serra  do  Espinhaço  Meridional,  in  the  vicinity  of  the  municipalities  of  Gouveia  and

Diamantina. From the information collected in the field and still  based on bibliographical

research, the interrelation between the proposal of adoption of mining waste as input for civil

construction with the promotion of occupational and housing health was analyzed. From this

study  it  was  possible  to  verify  the  direct  and  indirect  implication  of  the  reduction  of

environmental  impacts  and  final  construction  costs,  by  proposing  to  adopt  the  material

initially classified as mining residue and later considered as input for civil construction.

Keywords: Environmental impact; Construction input; Mining waste; Quartz; Occupational

health.
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3 INTRODUÇÃO

Dentre os países da América Latina, o Brasil se destaca com maior desigualdade

na distribuição de renda (MINAYO; COIMBRA, 2005; BRASIL, 2016). O fato se reflete na

qualidade  de  vida  que  se  vincula  com as  características  do  ambiente  no  qual  as  pessoas

convivem,  principalmente  quanto  à  moradia  (COHEN  et  al.,  2004;  DIAS,  BORJA,

MORAES, 2004). Já não bastasse a disparidade de distribuição de renda, aqueles que buscam

uma forma de aquisição de suas moradias próprias geralmente não alcançam o seu objetivo,

diante  do  mercado  atual,  que  visa  o  lucro  e  disponibiliza  crédito  com restrição  e  juros

abusivos.

A falta de investimentos em créditos habitacionais no Brasil, em uma expressiva

parcela, é responsável pela geração de um déficit habitacional, que para o ano de 2011 se

mostrou com 5.409.210 unidades (FERREIRA, 2015). Já para o ano de 2015, com estimativas

propostas pela Fundação João Pinheiro (2015), baseados em dados da Pesquisa Nacional por

Amostragem de Domicílios  (PNAD) este  número se elevou para o patamar de 6.355.743

unidades.  Este  quantitativo,  bem  interpretado  e  trabalhado  pelos  órgãos  governamentais,

proporcionaria melhorias tanto no âmbito social como econômico do país, considerando que

se interagem.

Para  se  construir  necessita-se  de  mão-de-obra,  e  esta,  recebendo  os  ganhos

proporcionais aos serviços prestados, poderia adquirir bens como a sua própria habitação, que

consequentemente,  caso  seja  devidamente  projetada  e  implantada,  tende  a  proporcionar

melhor condição de vida aos seus ocupantes e à sociedade como um todo, tratando-se estes

ambientes familiares das células da sociedade.

Tal  habitação  apresenta  custo  de  construção  variado  dependendo  do  projeto

proposto, localização da implantação e materiais a serem aplicados, sendo que este último, em

geral, se mostra como convencional, seguindo a proposta usual de intervenção na natureza

para se proporcionar a produção de forma linear, que se caracteriza como impactante e não

sustentável (LEONARD, 2004).

Exemplifica-se a questão pela  necessidade da aplicação do material  composto,

denominado concreto hidráulico, que usualmente se produz pela mistura do Cimento Portland

(aglomerante),  agregados  (areia  e  brita),  água  e  aditivos.  Da  totalidade  da  massa  destes

composto, os materiais que apresentam maior volume percentual se referem aos agregados,

que  granulometricamente  podem  ser  identificados  como  miúdo  (areia)  e  graúdo  (brita).

Ambos, em sua maior parte, se apresentam como materiais classificados como naturais, ou
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seja, retirados diretamente da natureza, e quando não se apresentam dentro das especificações

granulométricas  para  uso  no  concreto  hidráulico,  passam  por  processos  preliminares  de

redução de dimensões, em especial as britas, que assim como as areias se classificam também

conforme a sua natureza mineralógica, apresentando características diversas, satisfatórias ou

não ao uso. Dentre as classificações mineralógicas, conforme os minerais que os compõem,

que se distribuem geograficamente mediante natureza geológica, citam-se dentre os agregados

aqueles de naturezas calcárias, dolomíticas e quartzíticas.

Para a utilização de tais materiais é necessária a intervenção em ambientes que os

contém, sendo que removida massa mineral de uma determinada área, esta passa a apresentar-

se com o dano ambiental de descaracterização topográfica dentre os diversos danos diretos,

indiretos e sinérgicos, passíveis aos meios físico, biótico e antrópico. Tais danos poderiam ser

mitigados mediante a adoção de medidas, dentre elas a aplicação de planos de recuperação de

áreas degradadas, propiciando a redução dos impactos.

Outra ação passível de ser empregada, objetivando a redução de tais impactos,

seria  a  busca  de  minerais  passíveis  de  serem utilizados  como agregados,  mas  que  sejam

classificados em uma atividade de exploração mineral como resíduos (rejeitos ou estéreis), ou

mesmo, que não são tidos como objetivo precípuo da atividade. Assim, o que a principio seria

classificado  como  um  resíduo,  com  suas  características  prejudiciais  ao  meio  por  sua

disposição e armazenamento, passa a ser tratado como um material passível de utilização em

atividades que dele necessita, caracterizando uma ação sustentável.

Estes materiais classificados como resíduos geralmente apresentam baixo valor

comercial, considerando não se tratar de objeto principal e por apresentar-se algumas vezes

como um inconveniente para a atividade principal, devendo ser disponibilizado ao mesmo

áreas  extensas  para  seu  armazenamento,  de  forma  temporária  ou  definitiva.  Ainda  há  a

necessidade de controle do material classificado como particulado, objetivando a manutenção

do ambiente a fim de se evitar o contato com os trabalhadores mediante a adoção de medidas

coletivas  como  a  aspersão  de  água  sobre  superfície  pulverulenta,  ou  mesmo,  a  adoção

constante de máscaras respiratórias, evitando-se assim doenças do trato respiratório (BRASIL,

1978). 

Verifica-se diante do exposto a apresentação da questão pertinente à necessidade

de construção de habitações com o menor custo e a existência de materiais classificados como

resíduos minerais,  passiveis  de serem adotados como materiais  de construção mediante o

estudo preliminar de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Mediante a proposição de

uso de um produto então classificado como resíduo, promoverá benefícios e melhor condição
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de vida aos seus usuários, destacando-se a possibilidade de redução de custos de materiais de

insumo de construção.

Entende-se,  portanto,  que  a  utilização  de  materiais  de  construção  não

convencionais, dentre eles os provenientes de pilhas de rejeitos de atividades minerarias, que

se apresentam a baixo custo e sustentáveis, há a possibilidade de construções de habitações

com custos também reduzidos, que podem ser adquiridas por parcela da população de baixa

renda.

Além da questão de custos da edificação, entende-se que à estas habitações pode

ser  agregada  a  proposta  de  elaboração  de  projetos  exclusivos  para  atenderem  as  reais

necessidades  das  famílias  que  as  ocuparão,  remetendo  a  uma melhor  qualidade  de  vida,

contrapondo a proposta atual hegemônica dos conjuntos habitacionais de interesse social, de

serem  disponibilizadas  residências  idênticas  umas  às  outras,  que  se  apresentam  como

impactantes em questões sociais e de saúde dos que nelas convivem, de forma particular e até

mesmo em relação à vizinhança (MONTEIRO; MIRON, 2015).
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4 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS

O  objetivo  geral  é  apresentar  a  inter-relação  entre  a  adoção  de  resíduos  de

mineração de quartzo, inserida na unidade geomorfológica da Serra do Espinhaço Meridional,

com a promoção de saúde ocupacional e habitacional. A saúde ocupacional está relacionada

ao ambiente de exploração mineral e a saúde habitacional às edificações capazes de serem

implementadas  mediante  a  comprovação  de  viabilidade  de  utilização  de  resíduos  de

mineração como materiais de construção civil.

Os objetivos específicos são: 

a) Apresentar  dados  que  fundamentem  a  necessidade  de  investimentos  em

construções  de  habitações  saudáveis  para  o  atendimento  de  demanda  de

população brasileira;

b) Caracterizar o ambiente de estudo (atividade de exploração mineral), com

ênfase nos impactos gerados pelos resíduos provenientes do beneficiamento de

quartzo;

c) Identificar os impactos positivos advindos da proposição de utilização do

rejeito de mineração de quartzo como insumo para construção civil e

d) Comparar custo de produção de concreto hidráulico com base no valor de

transporte de agregado graúdo e correlacionar a viabilidade econômica de uso

deste resíduo com as temáticas habitações saudáveis e saúde ocupacional.
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5 METODOLOGIA

O estudo em questão parte do princípio da necessidade de produção de habitações

a  baixo custo,  a  partir  da hipótese  de utilização de material  classificado como rejeito  de

mineração de quartzo, que apresentando baixo valor agregado possibilita o menor dispêndio

monetário para o atendimento da demanda. Reduzindo-se o custo de produção da habitação,

tende a criar maior condição para sua aquisição pela população classificada como de baixa

renda, proporcionando assim, interferência na qualidade de vida já anteriormente discutida

que em seguida será detalhada. Entende-se ainda que com a remoção do rejeito de dentro da

área do empreendimento minerário, este terá ganhos econômico, ambiental e relativo à saúde

ocupacional dos seus funcionários, que convivem com o material sob ações de intempéries

possibilitando danos à saúde.

Buscando  assim  o  resultado  da  pesquisa  de  forma  sistemática,  racional,

econômica e segura, as ações iniciais baseiam em um levantamento de dados sobre o assunto,

a  princípio  em  meio  eletrônico,  através  de  sites  de  busca,  esclarecendo  desde  já  que

utilizando-se da descrição idêntica ao do título do trabalho não se obteve êxito no achado de

artigo ou literatura. Observa-se, no entanto, que adotando buscas por palavras em separado

proveniente  do  título  assim  se  obtêm  êxitos,  sendo  encontrados  artigos  e  literaturas

específicas. Fez-se, portanto, necessário o desenvolvimento da pesquisa a partir das palavras

chaves “habitações saudáveis e sustentáveis”, “saúde ocupacional em mineração”, “concreto e

quartzo” e “concreto e filito”. Agregou-se à pesquisa a utilização de exemplares de bibliotecas

física e digital de propriedade do pesquisador, descritos nas referências.

Fora realizada busca junto ao site do órgão ambiental do Estado de Minas Gerais,

denominado Secretaria Estadual de Meio Ambiente1, acessando-se parecer técnico de análise

de  viabilidade  ambiental  da  área  em  estudo  que  se  encontra  sob  responsabilidade  da

Superintendência Regional  de Meio Ambiente Jequitinhonha (SUPRAM JEQ, 2011),  pelo

ambiente de estudo posicionar-se no município de Gouveia (Minas Gerais).

Com este levantamento de informações preliminares, pela revisão bibliográfica,

pôde-se fundamentar  discussões  sobre impactos  negativos e  positivos  do empreendimento

minerário e da proposta de reaproveitamento de material, incluindo economicamente, assim

como  sobre  a  real  necessidade  de  construções  de  habitações  para  o  atendimento  das

necessidades atuais da população brasileira,  a  baixo custo e ainda com cunho saudável  e

sustentável.

1 SEMAD (Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) – www.meioambiente.mg.gov.br
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Objetivando a complementação de realização de  reconhecimento  da área  e  do

material  objeto  de  estudo,  procedeu-se  incursões  para  levantamento  de  dados  de  campo

quanto à exploração e  beneficiamento mineral,  assim como das características da área de

entorno, podendo assim verificar  as conformidades das informações levantadas  nos dados

secundários em bibliografias diversas, dentre elas o parecer técnico ambiental da Secretaria de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD).

Esclarece-se que o acesso ao empreendimento minerário fora autorizado mediante

solicitação  do  pesquisador  em  reunião  e  requisição  oficial  junto  à  direção  da  empresa

responsável, tendo sido permitida a realização da pesquisa, com o comparecimento à área e

coleta de amostras necessárias para o desenvolvimento do cumprimento dos objetivos. Para o

comparecimento à área, procedia-se sempre a comunicação prévia com o responsável pelo

empreendimento,  assim  como  cumpriam-se  sempre  as  recomendações  de  segurança  para

permanência, dentre elas o deslocamento em áreas permitidas diante dos riscos existentes,

com o uso de equipamentos de proteção individual como botas, capacete e óculos.

Ainda quanto ao levantamento de dados e interferência no meio, fora procedida

análise das Resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da

Saúde,  verificando-se  que  as  mesmas  determinam  que  as  “pesquisas  envolvendo  seres

humanos devem atender aos fundamentos éticos e científicos pertinentes” (BRASIL, 2106).

Pautando ainda nas referidas resoluções entende-se que pesquisa envolvendo seres humanos,

de forma individual ou coletivamente, se caracteriza por ter como participante o ser humano,

em sua totalidade ou partes dele, e que de alguma forma direta ou indireta, inclua o manejo de

seus dados, informações ou materiais biológicos.

Analisando-se a proposta do trabalho em questão verifica-se que, apesar de buscar

o benefício da sociedade de forma direta ou indireta, esta pesquisa não apresenta intervenção

em  manejos  de  dados,  informações  ou  materiais  biológicos  de  seres  humanos,  não

caracterizando,  portanto,  como  objeto  de  interesse  de  análise  dos  Comitês  de  Ética  em

Pesquisas  (CEP),  tendo  ensejado  somente  a  autorização  supracitada  do  empreendimento

minerário para comparecimento à área.

Todas  as  visitas  à  área  de  exploração  mineral  tiveram  registro  do  momento

mediante a utilização de bloco de notas e máquina fotográfica digital Sony®, modelo Cuber-

shot 12.1MP, para a coleta de imagens do ambiente e dos materiais coletados. As fotografias

foram compiladas em arquivos eletrônicos devidamente nomeados e datados, e ainda com

possibilidade de constatação de localização da imagem em relação ao ambiente de pesquisa,

considerando que durante as estadas no ambiente fez-se o uso de equipamento receptor de
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sinal de satélite, de modelo Garmim® 60CSX, com configuração de data e hora compatível

com o equipamento fotográfico. Todos os percursos desenvolvidos na área de pesquisa foram

salvos em arquivos de formato em extensões passíveis de serem utilizados em aplicativo de

geoprocessamento dentre eles os gratuitos Google Earth® e TrackMayker®.

Inicialmente  os  dados  gerados  em campo foram importados  para  o  aplicativo

TrackMayker®  a  fim  de  proceder  tratamento  de  caminhamentos  para  a  geração  de

informações sobre perímetro e área,  e posteriormente,  transferidos para o Google Earth®,

onde se obteve informações de imageamento por satélites em datas diversas, podendo assim,

comparar características do ambiente em datas disponibilizadas pelo programa.

As  anotações  provenientes  dos  levantamentos  em  campo  se  referiram  às

atividades  de  exploração,  beneficiamento,  destinação  do  produto  minerário  principal  e

rejeitos, assim como valor deste último repassado a terceiros para comercialização e cidades

próximas. Além da verificação em registros documentais procedeu-se percurso a pé em todo

entorno  da  área  de  intervenção  direta  do  empreendimento,  podendo  ter  sido  observadas

características tanto da parte interna como de entrono.

Para a confirmação de menor custo de produção de concreto hidráulico mediante

o uso do material em estudo, adotou-se dados de valores de venda do material classificado

como  resíduo  e  de  agregado  do  tipo  brita  calcária  do  empreendimento  em  estudo

considerando que esta empresa conta com mina de quartzo no município de Gouveia e de

calcário no município de Curvelo (Minas Gerais).

Utilizando-se  de  pesquisa  bibliográfica  pode-se  ainda  constatar  custo  de

combustível do tipo óleo diesel, modelo de caminhão transportador de minerais, consumo de

combustíveis  por  quilômetro  e  volume  de  concreto  hidráulico  utilizado  em  residência

unifamiliar, classificada como habitação de interesse social, sendo que, ciente de composição

do concreto proposto, pode-se verificar o percentual do material classificado como brita.

Para a definição de distâncias  de transporte  fora adotada a  cidade Diamantina

como receptor do bem a ser transportado,  e as origens dos mesmos referentes à  área em

estudo (rejeitos de quartzo), assim como as cidades de Curvelo, Sete Lagoas e Montes Claros

(Minas Gerais), sendo estas três últimas onde se localizam as áreas de exploração do mineral

convencionalmente adotado (rochas calcárias) em concreto nesta região. A identificação das

distâncias percorridas entre os pontos se deram a partir da utilização do Google Earth® com

sua  função  percurso.  Adotou-se  assim  simples  cálculo  aritmético  para  comparar  custos

aplicados  em  concretos,  envolvendo  especificamente  valor  do  material  no  ponto  de

exploração mineral e valor do combustível gasto no transporte.
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Figura 1 - Fluxograma de ações em atendimento aos objetivos do capítulo

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos objetivos e metodologias propostos para este capítulo.

6 NECESSIDADE DE INVESTIMENTOS PARA A PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO

PRÓPRIA COMO UM BEM DE PROMOÇÃO DA SAÚDE
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Para a identificação de carência de parcela da população humana, a partir de uma

proposição de intervenção para a sua solução, mesmo que parcial, as ações necessariamente

perpassam por questões de cunho social, econômica e ambiental, considerando que todos os

fatores se interagem, remetendo à uma análise complexa, conforme dita Edigar Morin (2005).

Entende-se que não adianta propor a solução habitacional de uma determinada

sociedade, se esta não apresenta forma monetária para sua quitação, e se a tem, não basta estas

habitações abrigá-la. Tais habitações deverão apresentar devido conforto e aconchego para

serem denominadas como lares, caso contrário, não passarão de uma simples edificação.

No contexto da proposta em tela, tende-se a proporcionar ainda a mitigação de

impactos pela adoção de materiais que, até então, se classificavam como rejeitos, mediante a

redução de  intervenção  em áreas  ainda  classificadas  como íntegras  para  a  exploração de

materiais minerais convencionais (SANCHEZ, 2013; LEONARD, 2004).

O  Índice  de  Desenvolvimento  Humano  por  Municípios  (IDHM),  possibilita  a

constatação da necessidade de intervenção para se proporcionar a melhoria de condição de

vida da população estudada. O Brasil, no ano de 1991, apresentou, no seu território em geral,

classificação do IDHM como muito baixo, sendo que já em 2010, parte significativa já se

apresentava como médio e alto,  tal  escala apresenta variação entre muito baixo (de 0,0 a

0,499) a muito alto (acima de 0,8) IDHM (FERREIRA, 2015).

Apesar da elevação do IDHM do Brasil, o mesmo se mostrou defasado quanto à

aplicação  de  políticas  pública  no  que  tange  à  habitação  para  famílias  de  baixa  renda,

considerando que a habitação própria proporcionaria melhores condições de vida, além da

interação com demais atividades relacionadas ao emprego, economia, segurança e outros.

Conforme  mencionado,  os  baixos  investimentos  em  créditos  habitacionais

interferiram na geração de um déficit habitacional brasileiro para o ano de 2011 de 8,8%,

remetendo  à  5.409.210  unidades.  Necessário  esclarecer  que  para  o  cálculo  de  déficit

habitacional  leva-se  em  consideração  as  seguintes  condições  habitacionais:  domicílios

precários, situação de coabitação, domicílios cujos valores do aluguel é superior a 30% da

renda domiciliar total e domicílios alugados com mais de três habitantes utilizando o mesmo

cômodo.  A coabitação  é  a  componente  que  geralmente  mais  contribuiu  para  o  déficit

habitacional  em  cinco  anos  consecutivos  no  Brasil.  Belo  Horizonte,  capital  mineira,

apresenta-se dentre as capitais brasileiras com maior índice de déficit habitacional dentre São

Paulo,  Rio  de  Janeiro,  Brasília,  Salvador,  Recife,  Fortaleza,  Manaus,  Belém  e  Goiânia

(FERREIRA, 2015).
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Souza (2015) em sua dissertação de mestrado, remetendo à taxa de cômodos por

número de pessoas que habitavam as mesmas residências nos distritos de Quartel, Covão e

Algodoeiro  (Diamantina,  MG),  apresentou  uma  média  de  0,56  (aproximadamente  dois

moradores por quarto) para as habitações estudadas, sendo que a média em questão apresenta

interferência das habitações com maior número de cômodos e menor número de pessoas por

habitação.

Estas informações são corroboradas pelos dados constantes no Sistema IBGE2 de

Recuperação Automática (IBGE, 2006), em tabela elaborada nestes sistema na qual pode se

observar que o estado de Minas Gerais apresenta ainda números de habitações classificadas

como propriedades alugadas, cedidas e outras, sendo aquelas localizadas em área urbana com

maior  número em relação às  habitações  rurais.  As habitações  rurais  do  Estado de Minas

Gerais  que  não  apresentam  propriedades  de  seus  ocupantes  apresentam  maior  número

classificado como cedidas. Verifica-se, portanto, a existência de habitantes ocupando áreas

não próprias, mas sim alugadas e cedidas.

Apesar do indicativo proposto por Souza (2015) apresentar um bom índice, em

torno de dois habitantes por quarto, verifica-se uma indicação de necessidade de construção

de quartos  para  o  atendimento  da  privacidade  de  seus  habitantes.  Reforça-se,  portanto,  a

necessidade de atendimento de interesse de parte da população, em específico à moradia, que

apresentando baixo poder aquisitivo, e muitas das vezes por não conseguir crédito junto a uma

instituição financeira, se vê impossibilitada de implantar a sua moradia própria. Esta situação

se agrava  quando não se tem a  área  própria  para  se  implantar  a  residência,  devendo ser

despendido maior valor.

Conforme já mencionado a situação poderia ser dirimida, em parte, com a redução

dos  custos  desta  tão  sonhada  moradia  a  partir  de  um  projeto  bem  definido  de  forma

participativa,  sustentável  e  saudável,  pautada  na  consulta  dos  seus  futuros  ocupantes  e

definição de utilização de materiais de construção não convencionais, isto é, materiais não

usualmente especificados para a execução de edificações residenciais, devendo apresentar-se

como de baixo custo.

Segundo Costa (1997), para se ter uma cidade saudável a Organização Mundial de

Saúde (OMS) elenca os seguintes  dez requisitos:  um ambiente físico limpo e seguro; um

ecossistema estável e saudável; alto suporte social sem exploração; alto grau de participação

social;  necessidades  básicas  satisfeitas;  acesso  às  experiências,  recursos,  contatos,

2 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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comunicações e interações; economia local diversificada e inovativa; orgulho e respeito pela

herança biológica e cultural, serviço de saúde acessível a todos e alto nível de saúde.

Verifica-se que a maioria dos requisitos não se apresentam inseridos no viés saúde

propriamente  dito,  mas  sim,  em infraestruturas  básicas  e  questões  sócio-culturais.  Dá-se

ênfase às necessidades básicas satisfeitas, nas quais se enquadra a habitação própria de forma

também saudável e sustentável.

Segundo Cohen (201-), a condição da saúde das pessoas não está ligada somente

ao determinismo biológico, mas também em relação ao seu modo de vida e interação com o

meio  em  que  se  encontra.  Considerando  tal  afirmação  a  mesma  autora  relata  sobre  a

importância dos investimentos em habitações e infraestruturas urbanas, principalmente quanto

aos sistemas de saneamento, corroborando com as informações então apresentadas por Costa

(1997),  sendo que as condições atuais da população de baixa renda não são consideradas

satisfatórias, sofrendo significativamente no meio que vivem, refletindo em suas condições de

saúde.

Completa a autora que a população urbana, na atualidade compreendendo 80% do

total, tende a crescer exponencialmente, chegando à 5,8 bilhões de pessoas em termos globais,

sendo que as intervenções pelos órgãos governamentais, necessárias para atender as demandas

dos mesmos,  não  acompanham tal  crescimento.  Além disso,  o  consumo de água em tais

centros urbanos tende a aumentar em contraposição à disponibilidade de tal bem.

Observa-se então a importância do lar para a sociedade como um todo, tratando-se

este, quando se tem o objetivo de agregar uma determinada família, como célula da sociedade

em que se encontra inserida. Faz-se, portanto, o questionamento de como se ter um bairro ou

uma cidade saudável e sustentável se as casas, ou mesmo lares, que os compõem não são

saudáveis ou sustentáveis.

Diante do exposto apresenta-se preeminente a necessidade de implementação de

políticas de promoção da saúde, além dos aspectos do setor da saúde, sendo a habitação o

espaço  potencial  para  a  promoção  da  saúde  aos  seus  ocupantes,  caso  a  mesma  tenha

características satisfatórias e que esteja inserida em um meio também saudável.
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7 CARACTERÍSTICAS  GERAIS  E  ESPECÍFICAS  DA  MINERAÇÃO  DE

QUARTZO INSTALADA NA SERRA DO ESPINHAÇO MERIDIONAL
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7.1 Características gerais da Serra do Espinhaço Meridional

Segundo Pogy et al. (2015), a Serra do Espinhaço Meridional trata-se de parte da

subdivisão da Cadeia do Espinhaço que se posiciona geograficamente entre o Quadrilátero

Ferrífero e o sul do Estado da Bahia, estendendo-se por aproximadamente 1000Km (FIG. 02).

Diante suas características  ambientais  e  sua importância  a  Serra  do Espinhaço

Meridional fora reconhecida pela UNESCO em 2005 como “Reserva da Biosfera Terrestre

conforme nos dita Silva, et al. (2005) em seu livro Serra do Espinhaço Meridional: Paisagens

e Ambientes.
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Figura 2 - Delimitação da Serra do Espinhaço Meridional e suas bacias
hidrográficas federais

 

Fonte:  Plano  de  ação  nacional  para  a  conservação  da  flora  ameaçada  de  extinção  da  Serra  do  Espinhaço
Meridional – 2015, p. 22.

O Espinhaço Meridional se localiza no Estado de Minas Gerais apresentando-se

como um divisor das bacias hidrográficas dos Rios São Francisco e das bacias que deságuam

em  direção  leste  para  o  Oceano  Atlântico  (FIG.  02).  As  altitudes  médias  desta  cadeia

montanhosa apresentam-se em torno de 1000 m em relação ao nível do mar.

Ainda segundo Silva,  et al.  (2005), o relevo é montanhoso e escarpado, sendo

frequentes os afloramentos de rochas metareníticas do Supergrupo Espinhaço, formado por

filitos  e  rochas  básicas.  Dentre  os  solos  predominam os  Neossolos  Litólicos  Psamíticos,
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Neossolos  Quartzarênicos  Hidromórficos  e  Neossolos  Quartzarênicos  Órticos.  O  bioma

predominante é o Cerrado, com substratos de tipologias de campo rupestre e campo Cerrado,

ocorrendo  endemismo  para  as  famílias  Orchidaceae,  Bromeliaceae,  Xyridaceae  e

Velloziaceae,  assim  como  para  fauna.  Conforme  a  classificação  de  Koppen  o  clima  se

identifica  como  Cwb  (mesotérmico),  com  temperatura  média  de  18,7  °C,  apresentando

invernos frios e secos e verões brandos e úmidos com precipitação média anual de 1500mm.

7.2 Características gerais do mineral quartzo e da rocha filítica

Conforme o relatório do Ministério de Minas e Energia (BRASIL, 2009) sobre o

produto quartzo, os cristais do mesmo podem ser obtidos de forma natural diretamente em

jazidas,  ou de  forma industrial  por  crescimento hidrotérmico.  A sua exploração de forma

natural  se  dá em lavras a céu aberto ou subterrâneas sendo que parte  desta  exploração é

realizada de forma rudimentar com baixa tecnologia envolvida. Em uma análise mundial, os

principais produtores são o Brasil, Suíça, Japão e África do Sul, com destaque para o Brasil,

detentor de 95% das reservas mundiais, com as maiores explorações nos Estados do Pará e

Minas Gerais.

Composto praticamente de dióxido de silício (SiO2), o quartzo tem seus principais

destinos para as industrias óptica, eletrônica, de instrumentação, de abrasivos, cerâmicas e

metalúrgicas, conforme a sua qualidade. O dióxido de silício (SiO2) apresenta-se naturalmente

sob as formas polimorfas quartzo, tridimita e cristobalita com ponto de fusão à temperatura de

1713 °C. As principais variedades cristalinas do quartzo são: quartzo hialino ou cristal de

rocha,  quartzo  leitoso,  enfumaçado,  roxo  (ametista),  negro  (morion)  e  verde  (prásio).

(BRASIL, 2009)

Em pesquisa ao site do Departamento Nacional de Produção Minerária (DNPM),

verifica-se que dentre as diversas regiões do Brasil, o mineral de quartzo (FIG. 3) pode se

apresentar entremeio rochas encaixantes do tipo filíticas (filito), que podem ser encontradas

em regiões do Espinhaço Meridional nas proximidades das nascentes dos Rios Pardo Pequeno

e Paraúna, região esta, localizada nos municípios de Diamantina, Gouveia e Monjolos, estado

de Minas Gerais, apresentando-se como divisores de águas dos rios federais Jequitinhonha e

São Francisco.
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Figura 3 - Mineral de quartzo comercializado por empresa nas proximidades da cidade

de Gouveia - MG

Fonte: Arquivo pessoal do autor. Fotografia realizada em 09 de fevereiro de 2018. Brita de
quartzo com dimensões próximas de 5 cm (cinco centímetros) e de coloração leitosa, tendo
ao centro como referencial um equipamento manual de navegação por sinal de satélite (GPS
GARMIN 60 CSX).

Conforme Dussim e Chaves (ca. 2000) e Knouer e Schrank (ca. 2000) o filito se

trata  de  rocha  de  baixo  valor  agregado,  de  colorações  diversas  dentre  brancas  a  róseas,

composta principalmente por alumínio (Al) e silício (Si), fácil de pulverizar fornecendo um

pó finíssimo. São adotadas em industrias cerâmicas, cimenteiras, de tintas e de alimentação

animal como composição de ração. Relatam no trabalho que suas composições principais se

tratam  de  filossilicatos  de  pequeno  tamanho  de  grão  como  a  mica  muscovita,  sericita,

caulinita, e quartzo. Conforme estes autores, na região do Espinhaço Meridional, algumas das

rochas  filíticas  podem  ser  classificadas  como  filito  hematítico,  apresentando  análises

classificatórias de componentes em forma crescente da massa filítica em SiO2 (28,3 a 40,7%),

Fe2O3 (16,8 a 37,1%), Al2O3 (18,5 a 23,8%), K2O (4,5 a 9,2%), TiO2 (4,1 a 6,7%), e baixas

concentrações de MgO, CaO e Na2O. Geralmente as rochas filíticas com maiores teores de

Fe2O3 tendem à coloração rosácea.

Em sua dissertação de mestrado, Morato (2006) apresenta características físicas e

químicas  dos  filitos  da  região  de  Itapeva,  estado  de  São  Paulo,  corroborando  com  as
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informações acima prestadas, sendo que direciona seu trabalho para a classificação dos filitos

mais claros, destinados à indústria cerâmica. Classifica os filitos como rochas frágeis, friáveis

e de fácil moagem, sendo que a presença de álcalis como o Potássio, e Cálcio em proporção

em torno de 7% as tornam fundentes. Retrata ainda que conforme a composição química dos

filitos há implicação nas características dos parâmetros físicos dos produtos finais dentre eles

o de retração, dilatação e absorção de água. Além da influência sobre a característica de fusão

do material os compostos álcalis proporcionam menor porosidade assim como redução no

custo  final  do  produto  pela  menor  necessidade  de  gasto  energético  pela  redução  na

temperatura de queima dos materiais cerâmicos a serem produzidos.

7.3 Atividade de exploração mineral de quartzo – caracterização quanto ao ambiente,

serviços e produtos

 

A área de interesse do estudo em pauta tem como ponto de localização central as

coordenadas  UTM  X:614505  e  Y:7948024,  em  relação  ao  referencial  DATUM  WGS84,

localizando-se em zona rural do município de Gouveia, estado de Minas Gerais (FIG. 4) e

inserida na delimitação da Serra do Espinhaço Meridional, com características geológicas que

possibilitam a exploração do mineral quartzo, corroborando com as indicações de localização

de existência do mineral pelo Departamento Nacional de Produção Minerária (DNPM).

O  empreendimento  desenvolve  exploração  mineral  de  quartzo  do  tipo  a  céu

aberto, compreendendo as atividades de exploração e beneficiamento, assim como, serviços

que subsidiam a atividade principal como acessos internos, transportes de mineral, oficina,

escritório e estruturas para atendimento de demandas dos funcionários, dentre elas vestiário,

banheiro e refeitório. O empreendimento se localiza no ponto mediano do percurso entre as

cidades de Curvelo e Diamantina, estando distante desta última exatamente á 64Km.
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Figura 4 - Vista parcial da área de mineração pesquisada

Fonte: Arquivo pessoal do autor. Fotografia realizada em 09 de fevereiro de 2018. À frente
tem-se tipificação da vegetação nativa de Cerrado rasteira de entorno do empreendimento, na
parte mediana à direita a área de beneficiamento do mineral e aos fundos, as características
topográficas de entorno inserido na Serra do Espinhaço Meridional.

O mineral explorado tem como principal destino as industrias de liga metálica do

tipo  ferro-silício,  ferro-manganês-silício  e  alumínio-silício  localizadas  no  município  de

Pirapora e Várzea da Palma, ambos localizados no Estado de Minas Gerais em sua região

Norte. Os produtos então destinados a estas indústrias metalúrgicas são de material britado de

rochas de quartzo com dimensões variando entre 1,5 polegadas a 3 polegadas.

Conforme descrições do Parecer Único da Superintendência Regional de Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  (SUPRAM  JEQ,  2011),  o  empreendimento

apresenta previsão de extração mineral anual de 420.000 toneladas, sendo que desta massa,

somente 21,43% são realmente convertidos em produto final a ser comercializado para as

empresas  metalúrgicas,  e  o  restante  caracterizado como estéril3 (50%) e rejeito4 (28,57%)

(FIG.  5).  A informação  em  questão  trata-se  de  uma  análise  média  do  material  mineral

disponível, sendo que pode variar conforme posição de exploração em cava, considerando a

3 O estéril e o rejeito são materiais descartados do processo de produção mineral diante do seu valor irrisório em
relação ao mineral de interesse. O estéril se trata de minérios com pouco ou nenhum mineral útil de objeto da
extração, geralmente apresentam como capa mineral da área de interesse.

4 O rejeito é o material resultante da extração mineral, que após passar pelo beneficiamento não é aproveitado
economicamente.
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não homogeneidade do material, isto é, em determinada massa mineral se extrai mais material

objeto que em outra.

Figura 5 - Fluxograma das destinações percentuais de materiais provenientes de

exploração mineral de quartzo

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações constante em parecer único da SUPRAM JEQ (2011).

Conforme mapas apresentados abaixo (FIG. 6 e 7), baseado em levantamento de

campo, na atualidade o empreendimento compreende aproximadamente 225.244 m² (22,5 ha)

de  área  de  intervenção  com  perímetro  de  3.760  m.  A  área  em  questão  subdivide-se

principalmente em áreas de extração, de depósito de estéreis  e rejeitos de beneficiamento

mineral, sendo que estas duas últimas na atualidade ocupam aproximadamente 44% da área

total de intervenção do empreendimento.

Encontrando-se em área rural e no domínio da Serra do Espinhaço Meridional,

conforme  Pogy  et  al.  (2015),  o  empreendimento  minerário  está  inserido  no  domínio

fitogeográfico do Cerrado apresentando um mosaico de fitofisionomias,  em especial  o  de

característica de Campo Rupestre, com a presença de vegetação de porte rasteira a arbustiva

em sua maioria, com exemplares arbóreos, na maior parte, nos talvegues próximo aos cursos

d’água.  O autor  em questão  salienta  que  a  região  apresenta  riqueza  florística  bem como

endemismo de algumas espécies vegetais.
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Figura 6 – Imagem de satélite de 13/08/2013 contemplando a área do empreendimento.

Fonte: Site do aplicativo gratuito Google Earth® - Imagem adaptado com inclusão de pontos de interesse e
delimitação da área atual de intervenção do empreendimento, calculada em aproximadamente 22,5ha. Sobre a
legenda da imagem entende-se que: BN – Área de planta de beneficiamento; ES – Escritórios; EXT: Área de
extração mineral; HR: Habitação rural  de terceiros; PE – Pilha de estéril e PR – Pilhas de resíduos. A área
esbranquiçada se trata de área com intervenção à época do imageamento por satélite,  sendo que quando do
levantamento de dados para a elaboração da pesquisa a área de intervenção se limitava ao percurso da linha
denominada “Área ocupada – JAN/18”.

Figura 7 – Imagem de satélite de 05/06/2016 contemplando a área do empreendimento.

Fonte: Site do aplicativo gratuito Google Earth® - Imagem adaptado com inclusão de pontos de interesse e
delimitação da área atual de intervenção do empreendimento calculada em aproximadamente 22,5ha. A área
esbranquiçada se trata de área com intervenção à época do imageamento por satélite,  sendo que quando do
levantamento de dados para a elaboração da pesquisa a área de intervenção se limitava ao percurso da linha
denominada “Área ocupada – JAN/18”.

A área  de  interesse  do  estudo  encontra-se  inserida  na  bacia  hidrográfica  do

Córrego da  Capivara,  sendo afluente  da margem direita  do  Rio  Paraúna,  que  também se
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apresenta como afluente da margem direita do Rio das Velhas. A área, portanto, encontra-se

na bacia hidrográfica estadual do Rio das Velhas e federal do Rio São Francisco.

Conforme acima mencionado, a região é classificada como divisor de águas e é

conhecida pela presença maciça de unidades de conservação, diante das suas características

naturais  peculiares, objetivando a sua proteção, citando-se dentre estas unidades o Parque

Nacional  das  Sempre  Vivas  e  a  unidade  de  conservação  municipal  Área  de  Proteção

Ambiental  Municipal (APAM) Barão e Capivara (IEF, 2017). Dá se ênfase para a APAM

Barão e Capivara na qual se encontra inserido o empreendimento minerário em estudo, onde

se  verificam  áreas  com  presença  de  vegetação  nativa  como  campos  de  sempre-vivas,

convivendo com atividades minerarias e de exploração extrativista natural.

Diante do exposto salienta-se a ocorrência de conflito de interesses quando se tem

uma  área  a  ser  protegida,  exploração  mineral  a  ser  desenvolvida  e  a  necessidade  do

atendimento de pessoas que vivem da extração de produtos naturais, como as sempre-vivas.

Entende-se  que  qualquer  proposição  de  intervenção  que  tenda  a  dirimir  tais  conflitos  se

apresentará como de significativo impacto positivo, ainda mais quando a proposição se mostra

positiva pra todos os envolvidos.

O processo de exploração mineral do empreendimento inicia com a extração a céu

aberto, em forma de bancadas, mediante escavação mecânica por escavadeiras/carregadeiras e

transporte do material por caminhões do tipo caçamba até a planta de beneficiamento. Em

alguns pontos da área de exploração se faz necessário desmonte de rocha por detonação de

explosivos através da aplicação por perfuratrizes rotativas. Considerando o posicionamento da

rocha objeto da exploração dentro da massa mineral, faz-se necessário o decapeamento da

jazida mineral, produzindo-se assim, inicialmente, o material classificado como estéril, sendo

este desprovido de quartzo na dimensão necessária ao atendimento da demanda do cliente.

Conforme  já  mencionado,  da  massa  retirada  da  mina,  50% desta  se  refere  a

estéreis e 28,57% à rejeitos provenientes do beneficiamento.

Na jazida do empreendimento, o mineral quartzo encontra-se encaixado em rocha

filítica, sendo que para a exploração do quartzo se faz necessário o beneficiamento da massa

resultando no material comerciável e na massa de rejeito.

Seguindo-se  o  processo  de  exploração  o  material  objeto  retirado  da  mina  é

direcionado  para  a  planta  de  beneficiamento  onde  passa  inicialmente  por  classificação

granulométrica primária em peneira que separa o material fino (filito e pequenos resíduos de

quartzo) das rochas de maiores dimensões. Este material de maior dimensão é direcionado

para britador primário do tipo mandíbula dotado de peneira classificatória que inicialmente
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separa todo o material abaixo de 1,5 polegadas, que classificado já como rejeito, apresenta-se

com parcelas de quartzo e filito. Este material é direcionado às pilhas de rejeitos localizadas

nas  proximidades  da  planta  de  beneficiamento.  Reforça-se  que  conforme  descrição  de

relatório  do  órgão  ambiental  (SUPRMA  JEQ,  2011),  quando  da  regularização  do

empreendimento, o rejeito em questão compõe na totalidade 28,57% da massa retirada da área

de extração mineral.

Conforme registros  disponibilizados  no  empreendimento,  parcela  muito  ínfima

deste  rejeito  é  comercializada  à  R$25,00/m³  (vinte  e  cinco  reais  por  metro  cúbico)  ou

R$15,92/t  (quinze  reais  e  noventa  e  dois  centavos reais  por  tonelada)  para  terceiros,  que

geralmente o utilizam como cobrimento de áreas ou para composição de material de camadas

de  pavimento,  não tendo sido  encontrado resultados  de  experimentos  sobre  a  eficácia  da

utilização do mesmo.

Considerando  que  esta  mesma  empresa  conta  com  atividade  de  exploração

mineral  de  rocha  calcária  na  cidade  de  Curvelo,  em comparação pode-se  verificar  que  o

resíduo  de  quartzo  é  comercializado  a  um menor  custo  em relação  à  brita  calcária  que

apresenta valor de R$48,16/m³ ou R$28,00/t.  Salienta-se que não fora considerado para o

momento os valores de custo de transporte para os dois materiais.

Seguindo o processo da planta de beneficiamento do quartzo, pode-se observar

que  o  material  classificado  granulometricamente  acima  de  1,5  polegadas  e  abaixo  de  3

polegadas é direcionado para segunda peneira classificatória, porém, agora dotada de sistema

úmido sob pressão que promove a limpeza do material, removendo ao máximo os materiais

finos, dentre eles o filito e quartzo em menores dimensões (FIG. 8). Deste sistema de peneira

e lavagem obtém-se novamente parcela de materiais classificados como rejeitos, que também

são direcionados para a pilha de rejeitos. Em sequência o material  classificado acima das

dimensões entre 1,5 polegadas e 3 polegadas são direcionados à esteiras que passarão por

atividade  de  catação  via  identificação  visual  de  funcionários  que  removem  rochas

classificadas  como  filito  e  ainda  quartzo  que  apresente  colorações  mais  escuras,  não  se

apresentando como satisfatórios para a empresa adquirente. O material final ainda passa por

uma segunda classificação de forma visual quanto à dimensão, proporcionando amarroamento

de alguns grãos.
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Figura 8 - Vista parcial da planta de beneficiamento de quartzo em estudo

Fonte:  Arquivo  pessoal  do  autor.  Fotografia  realizada  em  09  de  fevereiro  de  2018.  Da
esquerda para a direita, britador, silos, correias transportadoras, peneira vibratória úmida ao
fundo e bacia de decantação para reutilização de águas em primeiro plano.

Conforme  descrição  do  parecer  técnico  do  órgão  ambiental  (SUPRAM  JEQ,

2011),  para  a  regularização  do  empreendimento,  a  atividade  na  totalidade  conta  com 25

colaboradores dentre coordenadores, operadores de equipamentos, classificadores de material

e outros.

Procedido percurso no entorno do empreendimento minerário e  posteriormente

confirmada com análise de mapeamento em um raio de 1Km (um quilômetro) fora constatada

a existência de uma única habitação rural localizada à oeste da área em estudo no ponto de

localização de coordenada UTM X:624195/Y:7477917 tendo como referencial  o  DATUM

WGS84. Salienta-se que durante a permanência no empreendimento em levantamentos de

informações de campo observou-se a existência de ventos com direções predominantes de

leste  para  oeste  na  direção  da  habitação  rural  supramencionada,  o  que  também  fora

identificado em Parecer Único da SUPRAM JEQ (2011), sendo que no mesmo fora estipulado

como condicionante, a implantação de barreira arbórea nas proximidades desta habitação, a

fim  de  se  minimizar  o  contato  com  matérias  finos  transportados  pelo  vento  (materiais

particulados), item estes implantado pela empresa minerária em estudo.
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7.4 Impactos provenientes do empreendimento minerário sobre os meios físico, biótico

e antrópico, atentando para a à saúde ocupacional dos trabalhadores da mina

Procedido conhecimento sobre a atividade minerária e o seu ambiente de entorno,

pode se verificar potencial de produção de impactos tanto positivos como negativos que são

respectivamente potencializados e mitigados ou compensados por proposta apresentadas pelo

empreendedor ou exigidas pelo órgão ambiental competente (SUPRAM JEQ, 2011). Salienta-

se na oportunidade que para os impactos identificados pelo empreendedor, que a princípio não

haviam sido propostas medidas mitigadoras ou compensatórias, foram propostas no parecer

da SUPRAM JEQ condicionantes para serem realizadas pelo empreendedor,  sendo que se

destaca aquela que determina a realização de estudos para o desenvolvimento de proposta

para a utilização dos materiais classificados como resíduos minerários.

Dentre  os  possíveis  impactos  a  serem  promovidos  pelo  empreendimento

identificados em Parecer Único da SUPRAM JEQ (2011) citam-se os descritos conforme os

meios que sofreram intervenção.

Quanto ao meio físico que se refere ao solo, água e ar, fora prevista a ocorrência

dos seguintes impactos: alteração da qualidade do solo pela contaminação por resíduos de

óleos e graxas assim como pelo desenvolvimento de processos erosivos; alteração do relevo

com surgimento de processos erosivos e deslizamento de taludes e soterramento de vegetação

e drenagens; alteração da qualidade das águas pela contaminação por resíduos de óleos e

graxas,  por  agentes  patogênicos,  alteração  do escoamento  superficial  e  assoreamento  dos

cursos  d’água  e  alteração  da  qualidade  do  ar  pela  geração  de  poeira,  emissão  de  gases,

vibrações e geração de ruídos.

Quanto ao meio biótico referente à  fauna e flora foram previstos os seguintes

impactos:  danos à vegetação, com o comprometimento da paisagem natural, a geração de

particulados causando diminuição de crescimento e desenvolvimento vegetal, alteração dos

habitats e do ecossistema terrestre; perda de vegetação pelo carreamento dos rejeitos; perda de

espécies da fauna devido à fragmentação e destruição de habitats e afugentamento da fauna

para áreas próximas; afugentamento com comprometimento das espécies mais generalistas da

fauna, podendo alterar a densidade e distribuição de algumas populações pela ocorrência de

ruídos.

Quanto ao meio antrópico, que se relaciona propriamente à comunidade humana,

foram  identificados  os  possíveis  impactos:  visual  com  a  modificação  de  paisagem;

movimentação  atípica  com  a  presença  de  maquinários  para  transporte  de  materiais,
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equipamentos, produtos e pessoas; periculosidade e insalubridade para os empregados diante

dos serviços, materiais e produtos envolvidos e ainda geração de empregos, renda e tributos.

Apesar  de  não  ser  apresentado  neste  trabalho,  constam em Parecer  Único  da

SUPRAM JEQ (2011) as respectivas medidas mitigadoras e compensatórias para os impactos

acima especificados.

Considerando  os  objetivos  propostos  pelo  trabalho  dá-se  ênfase  aos  impactos

sobre a vegetação local e aos referentes ao meio antrópico, principalmente aqueles pertinentes

à repercussão do transporte aéreo de partes dos rejeitos (material fino particulado), dispostos

em pilhas nas proximidades da planta de beneficiamento, e referente à alteração da paisagem

(FIG. 9 e 10).

Figura 9 - Característica de entorno de pilha de rejeito da área de mineração em estudo

Fonte: Arquivo pessoal do autor. Fotografia realizada em 09 de fevereiro de 2018. Vegetação
rasteira nativa do ambiente típico do Cerrado de entorno em primeiro plano e pilha de rejeito
ao fundo com material beneficiado de maior dimensão granulométrica na parte inferior do
talude. Verifica-se ao longo da pilha sucamento de superfície com movimentação de material
por águas de chuva.

Quanto à vegetação local, ocorrida a intervenção sobre o ambiente, é certa a perda

de  vegetação,  implicando  na  indisponibilidade  do  bem  para  outras  atividades  como  a

extrativista que convive com a atividade mineral em estudo. Assim, propondo-se a redução da
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área de intervenção aumenta-se a chance de ganho para os meios impactados. No quesito

alteração de paisagem, considerando se tratar de um ambiente peculiar identificado como

Serra do Espinhaço, quanto menor intervenção no meio se der, menor serão os pontos capazes

de serem visualizados com peculiaridades classificadas como negativas para os que visitam a

região com o cunho turístico ecológico.

Referente aos impactos ao meio antrópico, provenientes da existência de material

classificado como rejeito,  disposto em pilha nas proximidades da área de beneficiamento,

relembra-se que tal material se compõe de parcelas de quartzo e filito, sendo que este último

se apresenta em menor dimensão granulométrica, não se excluindo, no entanto, a presença

também do quartzo em menores dimensões, diante da passagem de ambos por equipamento

triturador, objetivando uma classificação granulométrica (FIG. 9).

Figura 10 - Pilha de rejeito do beneficiamento de quartzo da área de estudo

Fonte: Arquivo pessoal do autor. Fotografia realizada em 09 de fevereiro de 2018. Pilha de
rejeito composta de quartzo e filito com maiores dimensões de quartzo na parte inferior do
talude e menores  na parte superior.  Ocorrência de sulcamento de superfície de talude pela
movimentação de material por águas de chuva. Disposição de aparelho de navegação manual
por sinal de satélite Garmim GPS 60CSX para comparação de dimensões, verificando-se grãos
com dimensões próximo de 3 cm de diâmetro.

Considerando as dimensões predominantes dos materiais constituintes das pilhas

de rejeito, as lascas de quartzo tendem a permanecer nos locais de disposição, no entanto, o pó
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de filito (material com menor granulometria), caso não passe por umidificação constante de

sua superfície, ou seja recoberto por malhas que impeçam o seu transporte pelo vento, tende a

entrar em contato com a atmosfera, e pelas suas características granulométrica, se apresenta

como passível de ser absorvido pela via aérea dos funcionários da mina, que exercem suas

atividades nas áreas de exploração e beneficiamento, apresentando-se próximo ás áreas de

deposição de rejeitos.

Conforme caracterização preliminar  do empreendimento e dos seus produtos e

resíduos, verifica-se que tanto o quartzo como o filito apresentam composição do mineral

denominado Sílica de formula química SiO2. Procedida busca no Decreto Federal 3048 que

regulamenta a Previdência Social (BRASIL, 1999), em seu Anexo II, verifica-se que consta

dentre  os  agentes  classificados  como  patogênicos  a  Sílica  Livre  (SiO2),  passível  de  ser

encontrada  em  atividades  de  extração  mineral,  sem  especificação  de  minerais  lavrados.

Verifica-se ainda nesta legislação que o agente patogênico em questão apresenta relação com

as  seguintes  doenças  de  trabalho:  Neoplasia  maligna  dos  brônquios  e  do  pulmão;  Cor

Pulmonale;  Asma  Obstrutiva;  Bronquite  Crônica;  Bronquite  Obstrutiva  Crônica;  Silicose;

Pneumoconiose associada com Tuberculose; Tuberculose e Síndrome de Caplan.

Dá-se ênfase neste estudo à patologia denominada silicose, que conforme manual

para  trabalhadores  elaborado  pela  Fundacentro  (KULKSAR,  2010),  trata-se  de  doença

incurável  causada  pelo  acúmulo  de  poeira  contendo  sílica  nos  pulmões,  levando  ao

endurecimento  dos  mesmos,  dificultando  assim  a  respiração,  podendo  levar  à  morte.  A

manifestação desta patologia dependerá da quantidade do material  com presença de sílica

respirado assim como do tempo de exposição ao mesmo.

Em estudo desenvolvido por Aránzazu et  al.  (2014),  no qual  se descrevem as

características epidemiológicas e clínicas de um surto de silicose ocupacional e as condições

de  trabalho  associadas,  verifica-se  a  influência  também  do  tempo  de  exposição  e  das

concentrações de sílica disponível em contato com o trato respiratório humano. O fato se deu

na província de Cádiz em um ambiente de atividade de corte em rochas ornamentais naturais e

artificiais com falta de investimento em prevenção em saúde.

O manual da Fundacentro (KULKSAR, 2010) apresenta ainda as devidas formas

de prevenção da doença, sendo as mesmas: mudança de matéria-prima; mudança de processo

ou operação;  umidificação; ventilação;  enclausuramento;  isolamento;  limpeza;  manutenção

geral;  sinalização  e  rotulagem;  monitoramento  ambiental;  proteção  respiratória;  asseio

pessoal; exames médicos; limitação de tempo de exposição e treinamento.
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Em  visita  às  atividades  mineraria  em  estudo  pode  se  observar  itens  acima

especificados  sendo  adotados  tais  como  a  umidificação  do  material  durante  o  seu

beneficiamento, umidificação de acessos internos e utilização de equipamentos de proteção

individual, como a mascara parcial de rosto. Observou-se também, diante das características

do  empreendimento,  a  impossibilidade  de  adoção  de  medidas  como  enclausuramento,

isolamento  e  mudança  de  matéria-prima,  considerando  se  tratar  de  atividade  econômica

realizada  a  céu  aberto,  e  ter  como  principal  objetivo  o  material  que  deve  ter  em  sua

composição, em uma maior proporção, o próprio princípio mineral da sílica (SiO2).

Verifica-se a possibilidade, no entanto, de maior investimento no quesito mudança

de  processo  ou  operação  voltado  para  a  proposição  de  redução  do  material  exposto  à

intervenção dos ventos naturais podendo ser deslocados em direção aos funcionários e assim

aumentar a concentração de sílica nos locais classificados como de maior permanência, como

as áreas de classificação dos materiais, de forma manual, próximo às esteiras.

Considerando que a manifestação da silicose está relacionada com a concentração

da sílica e com o tempo de exposição à mesma, entende-se que qualquer intervenção que

promova a redução de tais itens promoverá uma melhor qualidade da saúde do trabalhador da

empresa em questão. Assim, entende-se que, se para parte dos materiais com a presença da

sílica, classificados como resíduos passiveis de serem removidos do ambiente de trabalho, for

dada destinação final adequada, implicará no atendimento de objetivo de prevenção da saúde

ocupacional, ciente de que para os que a utilizarão como insumo para a construção deverão

ser adotados os cuidados necessários, a fim de evitar danos a saúde.
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8 CORRELAÇÕES DA VIABILIDADE ECONÔMICA DE USO DO RESÍDUO DE

MINERAÇÃO COMO INSUMO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E AS TEMÁTICAS

HABITAÇÕES SAUDÁVEIS E SAÚDE OCUPACIONAL

Diante das informações apresentadas constata-se a existência de empreendimento

minerário que além do seu produto final, classificado como quartzo para uso na indústria de

liga metálica,  conta com a produção significativa de resíduos classificados como estéril  e

rejeito, sendo o primeiro proveniente do decapeamento da área de exploração mineral e o

segundo  da  planta  de  beneficiamento  composto  de  quartzo  e  filito.  Constatada  ainda  a

ocorrência de impactos provenientes da atividade minerária que apresentam-se classificados

como mitigados ou compensados, mas que no entanto podem ser potencializadas tais medidas

positivas, objetivando em especial a prevenção da saúde dos trabalhadores desta empresa.

Munido  da  caracterização  do material  classificado  como resíduo  composto  de

quartzo e filito, procedeu-se busca em dados secundários sobre a viabilidade de utilização dos

mesmos em conjunto e separado, tendo sido observado que a maioria dos estudos remetem à

indicação de utilização destes minerais para a produção de materiais utilizados na construção

civil como concreto e argamassas, além de indicação específica do filito como adoção em

fertilizantes, rações animais, indústria cerâmica e produção de cimento pela presença do óxido

de alumínio (AlO2).

Fora verificado que o quartzo apresenta histórico favorável para a sua utilização

no concreto hidráulico considerando que o mesmo, em característica de material depositado

ao  longo  dos  rios  (seixos  de  quartzo  misturados  à  areia  lavada),  tem sido  utilizado  em

concretos  para  a  produção de  obras  de  arte  (pontes  –  travessias  rodoferroviárias)5 e  suas

estruturas de sustentação (fundações, pilares e vigas) em locais classificados como ermos,

estando longe das áreas de exploração convencionais (NEVILLE 1997). Salienta-se que a

proposição em questão se trata de utilização do quartzo em forma de seixos e não com as

características  do  material  hora  identificado  em  pilhas  de  rejeito  do  empreendimento

minerário  em  tela  (britado),  no  entanto,  apresentam  praticamente  a  mesma  constituição

mineral, sendo o SiO2.

Verifica-se  ainda  a  possibilidade  de  utilização  do  material  a  partir  de  sua

transformação por redução de dimensão, vindo a ser caracterizado como areia para utilização

como  agregado  de  concreto  de  alto  desempenho  (CAD)  (MEDEIROS;  SEDLER,  2012)

5 Entende-se como obra de arte na área da construção civil como construções realizadas por artífices, ou mesmo
do tipo únicas, contrapondo com as ditas normais como edifícios ou casas.
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(MAZINSKI; BIONDI, 2004). Faz-se necessária, no entanto, a constatação da qualidade deste

material, de forma isolada ou não em relação à presença da rocha filítica, para se proceder a

composição de materiais como concreto hidráulico e argamassas, a partir de ensaios mínimos

de granulometria,  abrasão e  resistências  físico-químicas,  para  que possam ser  explorados,

proporcionando assim aos ambientes de extração a  redução de impactos provenientes dos

mesmos.

Caracterizado o material como passível de ser utilizado como insumo de concretos

e argamassas, a partir da realização de ensaios laboratoriais, os mesmos poderão passar a ser

classificados como agregados ou aditivos.

Conforme Neville (1997), os agregados são materiais de construção que ocupam

volumes significativos nas edificações e demais obras de infraestruturas, e que podem ser

apresentados como de baixo custo, em especial aqueles classificados como graúdos.

Os concretos que levam a adição de Cimento Portland6 em sua composição, além

do próprio cimento, contam com a água, aditivos (esporadicamente na forma convencional e

usual),  o  agregado  miúdo  (areia)  e  o  agregado  graúdo,  sendo  que  este  último  ocupa

aproximadamente  31% do volume ou 50% de massa  de  todo  o  concreto,  levando-se  em

consideração a massa específica e aparente do agregado.

Sabendo-se que os elementos estruturais (fundações, baldrames, pilares, vigas e

lajes)  de  uma edificação convencional  geralmente  são  executados  em concreto  hidráulico

(aglomerante  típico  de  Cimento  Portland),  sendo  assim,  um  volume  significativo  dos

materiais de construção se refere aos agregados graúdos, que na denominação comum são

tratados como britas,  podendo estas,  serem de diversas composições minerais,  dentre elas

calcárias, dolomíticas, graníticas e quartzosas, desde que se apresentem como componentes

inertes no produto final (concreto) (NEVILLE, 1997).

Em  uma  análise  preliminar  e  em  caráter  exemplificativo,  consta  em  Ferreira

(2015)  projeto  de  uma habitação classificada  como popular  de  41,87m²,  dotada  de  cinco

cômodos (sala, cozinha, banheiro e dois quartos), sendo que fora detalhado o seu orçamento,

do qual pode se extrair a previsão de consumo de concreto hidráulico para a sua execução de

6,16 m³ (metros cúbicos). Adotando-se uma massa específica de 2,4 t/m³ (toneladas por metro

cúbico) para o concreto, entende-se que para este volume teria-se a massa correspondente de

14,77 t (toneladas).

6 Os concretos de Cimento Portland apresentam este material como aglutinante dos demais componentes, sendo
que se classifica como hidráulico pela reação do cimento com a água a ele adicionado no momento da mistura.
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Considerando a ocupação média do volume do concreto pela brita em torno de

50%, teríamos nessa massa total  aproximadamente 7,46t  de brita.  Observa-se,  portanto,  a

possibilidade  de  interferência  no  custo  final  do  concreto  diante  do  custo  da  brita  que  o

compõe, diante da massa que esta representa no todo.

Verifica-se que, a princípio, o agregado graúdo fora apresentado como material a

ser aplicado em elementos  estruturantes de edificações,  no entanto,  compondo o concreto

hidráulico,  o  mesmo  poderá  ser  aplicado  em  qualquer  tipo  de  obra,  que  tendo  suas

especificações técnicas atendidas pelas características do material, cumpram suas funções a

contento.

Dentre as possíveis aplicações em composição de concreto hidráulico citam-se as

seguintes: sistema de drenagem pluvial, meio-fio, passeio, conjuntos pre-moldados de fossas

sépticas  e  outros.  Considera-se  plausível  ainda,  caso  o  material  proposto  atenda  às

expectativas técnicas, o mesmo também pode ser adotado de forma não agregada ao concreto

hidráulico  como:  recobrimento  de  pátio,  decorativo,  material  filtrante  para  sistemas  de

tratamento  de  água  e  esgoto  e  ainda  como  solo  adotado  na  composição  de  camadas  de

pavimento.

Partindo-se  do  princípio  da  usual  necessidade  de  consumo  de  concretos  e

argamassas para a  confecção de edificações,  sendo compostos dos insumos agregados,  se

estes apresentam baixo custo, a tendência é de que sejam produzidas edificações também a

baixo custo, possibilitando o atendimento de demandas também da população de baixa renda.

Definida a destinação final do material, inicialmente classificado como resíduo e

agora como agregado de concretos e argamassas, a partir da sua disponibilização no mercado

da construção civil, o mesmo tenderá a ser retirado do ambiente de disposição de resíduo,

passando a compor uma massa que proporcionará a sua aglutinação, evitando, assim, a sua

disponibilização  aos  tratos  respiratórios  humanos  mediante  o  transporte  eólico  e  ainda

disponibilizando áreas em ambientes rurais para o pleno desenvolvimento e manutenção da

flora e fauna nativa. Constata-se assim uma proposição com caráter sustentável.

Quanto ao meio ambiente, verifica-se que a proposta de utilização dos rejeitos da

exploração de quartzo para a produção de concretos hidráulicos tende a contrariar, de forma

positiva, as atuais metodologias de produção e mercado que se apresentam como de forma

linear, contrapondo as características naturais do nosso habitat que é de um ambiente finito

(LEONARD,  2004).  Esta  proposição  ainda  contrapõe  a  proposta  de  que  geralmente  os

materiais convencionais são aqueles provenientes de industrias que dispõem no mercado os

seus produtos que necessitam de uma cadeia de consumo, que buscam o menor custo possível.
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Com a utilização dos rejeitos de quartzo para a introdução em peças de concreto

hidráulico a questão degradante proveniente da atividade de exploração mineral de agregados

convencionais  se  vê  minimizada  quando  se  busca  reduzir  a  quantidade  de  rejeitos,

promovendo a distribuição de material a baixo custo para a produção de concreto hidráulico

local (redução de transporte), evitando assim a ocupação de grandes áreas de depósitos em

ambientes até então reservados, possibilitando assim uma maior área para o desenvolvimento

da vegetação nativa, e consequentemente, promovendo ambiente para o desenvolvimento de

atividade extrativista natural, que se educada para o exercício da atividade, possibilitará sua

ação durante tempo significativo, fechando-se assim uma cadeia de inter-relações dos usuários

do local em estudo.

A fim de se analisar preliminarmente a viabilidade de uso do material em estudo

para a cidade de Diamantina e região, em relação ao usualmente adotado em construções de

habitações (brita calcária), procedeu-se a constatação visual de materiais dispostos em obras

civis em execução, assim como tipos de materiais disponíveis classificados como agregados

em estabelecimentos comerciais de materiais de construção e empresa produtora de concreto

hidráulico da cidade de Diamantina. Fora constatado que tais materiais se apresentam como

do tipo mineral calcário, e quando não, o material denominado cascalho de margens de curso

d’água  (areia  e  seixos),  sem  constatação  de  proveniência  da  fonte  e  da  regularização

ambiental da mesma.

Analisando  o  mapa  geológico  disponibilizado  em site  do  DNPM (2017),  que

compreende a Serra do Espinhaço Meridional, em especial a delimitada parcialmente pelo

município de Diamantina e região, verifica-se que a mesma não conta com área passível de

exploração de agregados graúdos de origem calcária (usualmente adotada em obras civis),

sendo necessária a sua aquisição junto a áreas de exploração mais próximas localizadas nas

cidades  de  Curvelo  (128Km),  Sete  Lagoas  (226Km)  e  Montes  Claros  (226Km),  que

apresentam distância média de transporte superior à identificada entre a cidade de Diamantina

e a área de exploração mineral em estudo, que é de aproximadamente 64Km.

Verifica-se,  portanto,  que  a  distância  de  transporte  do  material  em estudo  se

apresenta como menor do seu local de origem às regiões de Datas, Diamantina e Gouveia, em

relação à adotada para a aquisição de britas calcárias das regiões de Curvelo, Sete Lagoas e

Montes  Claros,  compreendendo  maiores  gastos  para  o  transporte  deste  último  material

(calcário).

Esclarece-se desde  já  que  o transporte  se  apresenta  como parte  de  custeio  de

qualquer  material,  sendo  que  para  tal  se  fazem  necessários  operadores  e  motoristas,
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equipamentos e veículos de transporte, manutenção veicular e combustíveis. Verifica-se ainda

que  adotando-se  o  transporte  de  materiais  há  a  possibilidade  de  ocorrência  de  impactos

cumulativos  e  ainda  sinérgicos,  como  exemplo  os  socioeconômicos  provenientes  das

ocorrência de acidentes com veículos de carga em rodovias devido ao aumento de tráfego dos

mesmos para atendimento da demanda de materiais, dentre eles os agregados para o concreto

hidráulico.  Entende-se  que  reduzida  a  distância  de  transporte,  tende-se  a  reduzir  a

possibilidade  de  acidentes  (Associação Brasileira  de  Prevenção de  Acidentes  de Trânsito,

2017; SANCHEZ, 2013).

Objetivando-se  a  apresentação  de  uma comprovação  de  redução  de  custos  do

concreto hidráulico mediante a adoção do agregado em estudo, em relação aos convencionais,

para  a  cidade  de  Diamantina,  a  partir  das  informações  supramencionadas,  apresenta-se  o

seguinte raciocínio:

Para a elaboração do cálculo do custo os parâmetros foram: o centro de aplicação

do concreto foi a cidade de Diamantina; os agregados graúdos tiveram suas fontes calcária nas

cidades de Curvelo, Sete Lagoas e Montes Claros e a quartzoza na zona rural de Gouveia; o

caminhão a transportar o material da fonte para o local de utilização fora o Mercedes-Benz

Axor  2036,  com  consumo  médio  de  combustível  de  2,7  l/km  (litros  por  quilômetro)

(TRANSPORTABRASIL,  2018),  e  considerando  que  mesmo  partiria  da  cidade  de

Diamantina, sendo transportado o volume de 18,6 m³ de agregado; não foram levados em

consideração o gasto com o motorista e depreciação do veículo e massa de agregado graúdo

de aproximadamente 7,46 t (aproximadamente 4,54 m³ de material) para uma habitação de

41,87m². Seguem na tabela abaixo (TABELA 1) os resultados dos cálculos aritméticos.

 

Tabela 1 - Comparação de custo de agregado graúdo para concreto hidráulico -

Parâmetros referente aos preços do material e combustível para transporte

Centro  de
consumo

Origem  do
agregado

Distância  de
transporte
(Km)

Custo  do
agregado
(R$/18,6m³)

Custo  do
transporte
(R$)

Custo  total
(R$)

Custo por m³
agregado
(R$/m³)

Diamantina Gouveia rural 128 465,12 345,60 810,72 43,59
Diamantina Curvelo 256 896,00 641,20 1587,20 85,33
Diamantina Sete Lagoas 452 896,00 1220,4 2116,40 113,78
Diamantina M. Claros 452 896,00 1220,4 2116,40 113,78
Fonte: Tabela elaborada pelo autor com dados provenientes de fontes conforme citações.

Observa-se que sendo possível adotar o agregado proveniente de fonte da zona

rural da cidade de Gouveia o custo do mesmo por metro cúbico, adotando-se somente valores

referentes ao material e combustíveis,  seria inferior às demais fontes de fornecimento dos

materiais convencionais caracterizados como calcários. Levando-se em consideração ainda o
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custo dos agregados por metro cúbico para o fornecimento da edificação de 41,87m², com o

consumo  aproximado  de  4,54m³  de  agregado  graúdo,  verifica-se  que  o  custo  do  mesmo

mediante adoção do material proveniente de Gouveia seria de R$197,96, enquanto para o

proveniente de Curvelo seria de R$387,57, isto é, a utilização do material  proveniente do

resíduo  de  mineração implicaria  na  redução do custo  de  51,08% em relação  ao  material

classificado como convencional, reduzindo o valor do produto final (habitação).    

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Verificou-se que dentre os países da América Latina o Brasil está entre os que

apresenta menor distribuição de renda, que impossibilita o atendimento da demanda de parte
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da população quanto ao quesito déficit habitacional, que se apresenta perto de 5,5 milhões de

unidades  habitacionais,  sendo este  bem classificado como proporcionador  de melhoria  na

saúde dos seus habitantes.

Por  ser  tratada  a  habitação própria  como um bem,  que para  a  sua construção

utiliza-se  de  materiais  como  o  concreto  e  argamassa,  apresentando-se  alternativa  para  a

produção  dos  mesmos,  a  baixo  custo,  é  certa  a  redução  do custo  final  da  habitação  em

questão. Considerando-se tratar a argamassa e o concreto de materiais compostos de cimento,

agregados  e  água,  proposta  a  redução  do custo  de  um dos  seus  componentes,  será  certa

também a redução do custo final do produto global.

Assim, fora identificado empreendimento minerário gerador de resíduos passíveis

de serem introduzidos nos produtos supracitados, do qual se constata que apresenta menor

custo em relação aos convencionalmente adotado como agregado graúdo. Fora calculada a

redução de custo em torno de 51,08% a partir da utilização de resíduos de mineração em

relação aos minerais convencionais, adotando-se os quesitos custo do agregado no ponto de

produção (exploração e beneficiamento) e custo do combustível gasto para o transporte até o

ponto  de  utilização,  tendo  sido  considerada  a  cidade  de  Diamantina  como  receptora  do

produto e a zona rural de Gouveia como produtora do resíduo em estudo.

Fora verificado que o material classificado como resíduo mineral da exploração de

quartzo, caso seja mantido na área do empreendimento minerário, tende a gerar impactos nos

meios físico, biótico e antrópico, sendo que dentre estes enfatizou-se aquele relacionado com

a saúde ocupacional. O fato se dá pela composição minerária do resíduo apresentar a sílica

(SiO2),  e esta,  estando livre e em contato direto com o trato respiratório humano, poderá

ocasionar a patologia denominada silicose.

Assim verificou-se que proposta  a  adoção de tal  resíduos para a  produção de

agregados para a construção civil tende a atender a demanda de construção de habitações de

custo reduzido, assim como possibilita a geração de benefícios como a redução de impactos

sobre  os  meios  físicos,  bióticos  e  antrópicos,  dentre  eles  a  minimização de  dispersão  de

poeiras em ambientes abertos, pela redução de massa do componente de risco, classificando-

se assim a geração de impactos positivos, mediante a destinação final adequado do resíduo.

Verifica-se,  no  entanto,  a  necessidade  de  investimentos  em  pesquisa  para  a

realização de ensaios de classificação deste resíduo, a fim de se comprovar  a viabilidade

técnica de utilização do mesmo como agregados para concreto e argamassas, em especial sua

caracterização mineralógica, granulometria e resistências física e química. Entende-se ainda

necessário investimento quanto à verificação de uso em conjunto ou separado do mineral
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quartzo e da rocha filítica para a composição de concretos e argamassas, ciente de que o

resíduo  estudado  se  compõe  deste  mineral  e  desta  rocha.  Caso  não  seja  comprovada  a

viabilidade de uso em conjunto do mineral de quartzo com a rocha filítica será necessário

investimento  em  estudos  na  separação  dos  mesmos,  visto  se  tratarem  de  materiais  com

características, preliminarmente estudadas, que dificultam tal tarefa, diante de características

granulométricas e de composição como massa específica. 
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1 RESUMO

Os concretos hidráulicos são compostos usualmente por cimento, a água, a brita, a

areia e os aditivos, cumprindo suas respectivas funções, em destaque a brita, que além de se

apresentar  como  um componente  auxiliar  na  resistência  do  produto  final,  proporciona  a

redução de custo,  visto  que ocupa maior  parte  do volume total  dos concretos  hidráulicos

convencionais, sendo que seu custo geralmente se apresenta como baixo em relação ao custo

do cimento. Apesar de ser classificada como de baixo valor agregado, a brita pode ter seu

preço final ainda mais  reduzido, mediante escolha da fonte mineral que a compõe,  assim

como redução da distância de transporte. Tal custo refletirá no menor valor do produto final.

Sendo algumas localidades desprovidas de britas ditas como convencionais, o que obrigaria a

busca em longa distâncias, necessário se faz propor materiais alternativos, devendo estes, no

entanto,  atenderem às especificações técnicas  para a produção de concretos.  Este capítulo

objetiva apresentar resultados da avaliação de viabilidade técnica de produção de concreto

hidráulico estrutural, através do parâmetro resistência a compressão simples, mediante o uso

de  brita  alternativa  proveniente  de  resíduo  de  mineração  de  quartzo  localizada  nas

proximidades da cidade de Gouveia/MG, situada na Serra do Espinhaço Meridional. Foram

produzidos cinco tipos de concretos alterando-se principalmente as variações das britas que os

compuseram. Os corpos de prova foram produzidos em moldes cilíndricos, curados em água e

posteriormente rompidos em prensa hidráulica, registrando-se a carga máxima admissível. Os

resultados  foram comparados  entre  si  sendo  que  dentre  os  concretos  contou-se  com um

produzido como brita dita convencional de calcário, classificado como parâmetro. Dentre os

quatro tipos de concretos produzidos com a brita de quartzo todos apresentaram resistência à

compressão simples abaixo do resultado do concreto dito como parâmetro, mas somente o

concreto composto com brita e pó de filito apresentou resultado abaixo da resistência mínima

estipulada de 20MPa.

Palavras chave: Concreto hidráulico; Filito; Quartzo; Resíduo de Mineração; Resistência à
compressão.
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2 ABSTRACT

Hydraulic  concretes  are  usually  composed  of  cement,  water,  gravel,  sand and

additives,  fulfilling  their  respective  functions,  in  particular  the  gravel,  which  besides

presenting itself as an auxiliary component in the resistance of the final product, provides the

reduction  of  cost,  since  it  occupies  most  of  the  total  volume  of  conventional  hydraulic

concrete, and its cost is usually low in relation to the cost of cement. Despite being classified

as low value added, the crushed stone can have its final price even more reduced, by choosing

the mineral source that composes it, as well as reducing the transport distance. Such cost will

reflect in the lower value of the final product.  Since some localities lacking conventional

asphalt,  which would require a long distance search, it  is necessary to propose alternative

materials, but these must, however, meet the technical specifications for the production of

concretes. This chapter aims to present results of the evaluation of the technical feasibility of

structural  hydraulic  concrete  production  through  the  parameter  of  simple  compression

strength  using  alternative  crusher  from  quartz  mining  residue  located  near  the  city  of

Gouveia / MG, located in the Serra do Espinhaço Meridional. Five types of concretes were

produced, mainly altering the variations of the britas that composed them. The specimens

were produced in cylindrical molds, cured in water and then ruptured in a hydraulic press,

recording  the  maximum permissible  load.  The  results  were  compared  to  each  other  and

among the concretes  we counted on one produced as  a  conventional  so-called  limestone,

classified as a parameter. Among the four types of concrete produced with quartz gravel, all

presented simple compressive strength below the result of the concrete said as parameter, but

only the composite concrete with crushed stone and powder presented a  result  below the

stipulated minimum resistance of 20MPa.

Keywords: Hydraulic concrete; Filito; Quartz; Mining Waste; Compressive strength.
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3 INTRODUÇÃO

Consta na literatura Propriedades do Concreto (NEVILLE, 1997), que o material

de  construção  denominado  concreto  hidráulico  se  trata  da  composição  de  aglomerante,

agregado graúdo, agregado miúdo, água e, quando necessário, com inserção de aditivos com a

finalidade  de  melhorar  suas  condições  no  estado  fresco  ou  rígido.  Esclarecendo-se  as

denominações,  o  aglomerante geralmente se  trata  do Cimento Portland em pó,  que reage

quimicamente  com  a  água  produzindo  massa  resistente  a  esforços,  especialmente  à

compressão.  Os agregados graúdo e  miúdo são  respectivamente  conhecidos  como brita  e

areia. Os aditivos, se tratando de elementos orgânicos ou inorgânicos, proporcionam melhores

condições aos concretos, como plasticidade durante a sua produção7, e impermeabilidade no

estado rígido. 

O concreto hidráulico, geralmente, é adotado em obras de infra e superestruturas

civis, rodoviárias e de saneamento, dentre outras, atendendo às especificações estruturais, de

vedação, arquitetônica e demais necessárias.

Ainda conforme Neville (1997) e Fusco (2008), as características do concreto,

tanto fresco como endurecido, não dependem somente dos materiais que o compõem, mas

também da sua forma de produção, transporte, aplicação e cura. Quanto aos materiais que o

compõem, necessário atentar para a quantidade dos mesmos que devem apresentar devida

proporção,  que  são  identificadas  a  partir  da  definição  da  dosagem ou  traço,  sempre  que

possível de forma experimental8. A sua produção assemelha-se a uma receita de bolo que deve

ser cumprida para que sejam atingidos os objetivos, em especial, a resistência à compressão

após os seus 28 dias de cura.

Quanto  à  quantidade  e  proporção  de  materiais,  uns  dos  fatores  que  mais

influenciam na resistência dos concretos, remete a proporção de água em relação à quantidade

de cimento, sendo que, aplicada uma maior quantidade de água para uma mesma quantidade

de cimento a resistência do concreto tende a reduzir, devido a diversos fatores, entre eles a

produção  de  vazios  proveniente  da  agua  excedente.  A qualidade  dos  materiais  também

influencia  nas  condições  do  concreto,  elencando-se  as  características  mineralógicas  dos

7 Estado do concreto hidráulico classificado como fresco,  isto é  ainda não se apresenta como rígido e sim
plástico.

8 Para as definições de dosagens e traços classificados como experimentais leva-se em consideração análises
laboratoriais  de  materiais  componentes,  assim  como  dos  resultados  de  ensaios  laboratoriais  aplicados  ao
concreto produzido, em especial as resistências á compressão dos corpos de prova.
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agregados, que podem interferir diretamente na resistência, como podem provocar reações

químicas, vindo a alterar significativamente as características do concreto ao longo do tempo. 

Segundo Tutikian (2011), o Brasil chegou a produzir em suas centrais de concreto

20 milhões  de  metros  cúbicos  por  ano,  corroborando com as  informações  da  Associação

Brasileira  de Cimento Portland (ABCP), que apresenta números da produção do cimento,

sendo o concreto um dos principais objetos da produção dos cimentos.

Conforme a ABCP (2016), somente no Brasil, no período de janeiro a dezembro

de  2014,  foram  consumidos  70,886  milhões  de  toneladas  de  cimento,  remetendo  a  um

consumo  per capito anual de aproximadamente 0,35 toneladas de cimento,  em relação ao

número da população brasileira à época.

Em uma  maior  proporção,  em torno  de  70% total  da  massa  do  concreto,  os

agregados miúdos e graúdos despontam entre todos os elementos de composição. O agregado

graúdo,  mais  conhecido  como brita,  chega  a  corresponder  a  50% da  massa  do  concreto

dependendo da definição da dosagem em atendimento ás características do concreto.

Conforme Luz (2012), o consumo de agregado por habitante/ano no Brasil era de

aproximadamente 2,5t, enquanto em países desenvolvidos este número se apresenta entre 5t e

15t. Tal número reflete as características em investimento em obras tanto particulares como

públicas. O número também reflete a necessidade de intervenção no meio ambiente para a

extração do produto, considerando que o mesmo se classifica como um bem mineral não

renovável,  sendo  na  maioria  das  vezes,  natural  ou  simplesmente  beneficiado  a  partir  da

redução de dimensões pelo britamento. 

Por  se  tratarem  geralmente  de  materiais  com  especificações  mineralógicas

relacionadas  ao  tipo  de  demanda,  a  definição  do  local  para  intervenção  para  exploração

mineral remete a uma rigidez locacional, considerando que alguns minerais se apresentam em

locais específicos da superfície e subterrâneo terrestre. Assim para alguns tipos de minerais a

escolha  do  local  de  exploração é  limitada  à  determinadas  áreas.  Tal  questão  implica,  em

alguns  momentos,  na  necessidade  de  intervenção  em  áreas  caracterizadas  como  de

preservação.

Para Sánchez (2006), quando da necessidade de intervenção no meio ambiente

para  se  proceder  a  exploração  mineral,  aplica-se  a  ferramenta  avaliação  de  impactos

ambientais,  afim  de  se  definir  a  viabilidade  da  intervenção.  A partir  de  tal  ferramenta

constatam-se os diversos impactos, tanto negativos como positivos, referentes às atividades de

exploração  mineral,  classificadas  como  necessárias  para  o  atendimento  da  demanda  da

população.
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Os impactos aos meios físico, biótico e antrópico se procedem nas diversas etapas

dos  empreendimentos  minerários,  desde  a  sua  prospecção,  antes  da  implantação,  com  a

geração de especulação de investimentos, á destinação final do produto.

Conforme Mikihailoca (2004), em seu sentido lógico, sustentabilidade se trata da

capacidade de se sustentar, ou mesmo, de se manter. Uma atividade sustentável é aquela que

pode  ser  mantida  para  sempre,  ou  mesmo,  outras  palavras,  uma  atividade  dita  como

sustentável, durará para sempre, não se esgotando.

Diante de tal  teoria  verifica-se que não poderia  se aplicar  esta denominação à

atividade minerária considerando que trabalha com um bem não renovável. No entanto, as

ações impostas pela legislação e exigidas pelos órgãos ambientais propõem a existência de

atividades  que  tendem  a  minimizar  ao  máximo  os  seus  impactos  e  exigir  medidas

compensatórias  para o que não se pode minimizar,  como a alteração permanente de uma

paisagem.  Compreende-se  ainda  que  para  proposições  que  remetam  à  minimização  de

intervenções  em  áreas  classificadas  como  naturais,  por  exemplo  a  adoção  de  materiais

classificados  como  resíduo,  em  substituição  aos  materiais  convencionalmente  naturais,  é

notório  o  resultado  da  redução  de  impactos  sobre  o  ambiente  de  influência  de  extração,

beneficiamento, comercialização e utilização.

De acordo com Luz e Almeida (2012), as reservas minerais para a disponibilidade

de agregados do Brasil são abundantes de modo geral. No entanto, existem regiões que as

reservas  destes  minerais  se  encontram distantes  dos  centros  de consumo,  necessitando de

transportes,  onerando  o  material  comercializado,  considerando  consumo  de  combustível,

depreciação do veículo e mão de obra. Ainda se tratandoe de um produto originalmente barato

em seu ponto de extração e produção, o que o faz tornar-se mais caro, na maioria das vezes, é

a necessidade do seu transporte até o consumidor. O custo do agregado também é influenciado

pela forma de explorar e investimento na regularização da atividade de exploração, junto aos

órgãos governamentais.

Considerando a necessidade de busca do agregado a uma determinada distância,

em algumas obras, implica-se na definição de mudança de tipo de estrutura, objetivando a

redução de custo final, exemplificando para o caso a escolha de estruturas metálicas em vez

do concreto armado9.

9 Concreto com adição de material metálico em seu interior com o principal objetivo de atender os esforços de
tração.



87

Por se tratar de região desprovida de rochas convencionalmente10 utilizadas como

agregados graúdos para concreto hidráulico, na cidade de Diamantina, usualmente, procede-se

a aquisição de materiais calcários em cidades como Curvelo, Montes Claros e Sete Lagoas, ou

mesmo, adota-se material disponível classificado como cascalho aluvionar, que se trata de

mistura natural de areia de quartzo e seixos deste mesmo princípio mineral (LUZ; ALMEIDA,

2012).

Verifica-se, no entanto, a existência de empreendimento minerário em área rural

da  cidade  de  Gouveia,  próximo  à  Diamantina,  aproximadamente  à  64Km,  que  procede

exploração  de  quartzo  encaixado em rocha filítica,  com destinação final  do  quartzo  para

empreendimentos siderúrgicos localizados nas cidades de Pirapora e Várzea da Palma, região

centro norte do Estado de Minas Gerais. Durante a atividade de exploração e beneficiamento

neste  empreendimento  produz-se  rejeito  em  significativo  volume  dotado  de  minerais  de

quartzo e filito, sendo que se distinguem as características físicas dos mesmos, em especial a

granulometria e rugosidade do quartzo que se apresenta como similar às britas convencionais

adotadas em concreto hidráulico.

Procedida pesquisa preliminar sobre a diversas aplicações do mineral quartzo e da

rocha  filítica,  foi  possível  encontrar  textos  fundamentando  tecnicamente  as  suas

características e respectivas proposições  de aplicações,  dentre  elas no setor da construção

civil.  

Ruiz et al. (2013) no texto denominado Desafios e perspectivas da produção de

areia industrial, que complementa relatório técnico produzido pelo Departamento Nacional de

Produção Mineral  (DNPM, 2010),  apresentam uma análise do setor de produção de areia

industrial  de base de quartzo ou mesmo silítica,  de principais destinos a construção civil,

siderurgia, produção de vidros, tintas e cerâmicos, perpassando pelas questões ambientais, de

distribuição  espacial  das  reservas  e  desafios  tecnológicos,  tanto  das  lavras  como  dos

beneficiamentos, prospectando investimentos para até o ano de 2030.

Ainda neste texto (RUIZ, et al., 2013) verificaram que entre os anos de 1980 e

2011  as  pesquisas  técnicoacadêmicas  sobre  areias  industriais  de  quartzo  apresentaram

crescimento, com pico no ano de 2009. No Brasil a maioria dos produtores se encontram nos

estados de São Paulo,  Santa Catarina e Minas Gerais, com perspectiva de crescimento de

exploração  mediante  senário  positivo  para  os  próximos  anos.  Relataram  que  para  o

beneficiamento de tal produto, necessita-se de maiores investimentos principalmente quando

10 Para a região de Diamantina os concretos usinados apresentam agregados graúdos convencionalmente de
origem calcária. 
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se trata de material original composto de impurezas em relação aos insumos exigidos por

determinadas  empresas.  Quanto  à  questão  ambiental  verificaram a  necessidade  de devido

planejamento de recuperação das áreas alteradas pela mineração devendo se dar atenção para

os arranjos produtivos locais com suas respectivas vocações naturais.

Dutra et al. (2014), descreveram sobre a viabilidade de produção e utilização de

areia a partir de resíduos provenientes da indústria de ferro silício que praticamente se refere à

agregados graúdos (brita), compostos de quartzo (lascas de quartzo), sendo que se procede a

redução de sua dimensão até a classificação como areia em comparação com a areia dita

Normal Brasileira, produzida pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Esta areia se

apresentou  como  viável  para  aplicação  em  concretos  e  argamassas  atendendo  as

especificações físicas e químicas destes dois materiais básicos para a construção civil.  Os

autores  consideraram a  importância  do  aproveitamento  do  resíduo  em questão  diante  da

desocupação de pátio das indústrias siderúrgicas assim como para se evitar a intervenção em

áreas  naturais  para  o  procedimento  de  exploração  mineral  de  areias  classificadas  como

naturais.

Em trabalho referente à produção de concreto com areia de granulometria ótima

proveniente de resíduo da mineração de quartzo, Dutra (2015) procedeu a comparação técnica

entre três tipos de concreto (resistências de 20, 30 e 40MPa) produzidos a partir de três tipos

de areias, sendo uma delas produzida a partir de rejeitos de quartzo utilizado em industrias de

liga metálica, prezando pelo apelo da sustentabilidade através da adoção de rejeitos e não de

materiais  diretamente  extraídos  de  ambientes  naturais.  Conclui  pela  boa  eficiência  do

concreto produzido, principalmente o de classe de resistência 20MPa, com menor consumo de

cimento,  a  partir  da  brita  de  quartzo,  cumprindo  em  especial  objetivos  de  resistência  e

durabilidade mediante testes de compressão axial e de expansividade. Dentre as propostas

apresentadas pela autora ao final do trabalho, uma remete à necessidade de realização de

estudos com concretos a partir da utilização dos rejeitos de quartzo em granulometrias de

maiores dimensões que a areia adotada. 

Pacheco  et  al.  (2016),  procederam  testes  em  corpos  de  prova  de  concreto

hidráulico com a adição percentual variada de pó extremamente fino de quartzo realizando

testes  de  consistência,  rompimento  à  carga  axial  e  análise  de  microscopia,  além  do

conhecimento  prévio  das  características  de  cada  componente  dos  concretos  produzidos.

Concluíram que dentre os percentuais adicionados de quartzo, o concreto mais eficiente se

deu com 10%, tendo apresentado maior resistência. Perceberam também que quanto maior o
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percentual de material fino adicionado menor se tornou a trabalhabilidade do concreto, devido

a influência da área superficial das partículas adicionadas.

Ainda quanto a utilização de quartzo em suas diversas condições granulométricas,

Dutra (2016), em trabalho referente à reatividade álcali-agregado em agregados reciclados a

partir da utilização de resíduos da mineração de quartzo, procedeu a caracterização física de

resíduos  provenientes  de  rejeitos  de  industrias  de  liga  metálica,  sob  o  apelo  da

sustentabilidade,  sendo  aplicado  método  de  avaliação  de  reatividade  álcali-agregado,

mediante teste de expansividade sob ação de solução de hidróxido de sódio (soda cáustica –

NaOH),  à  80°C,  durante  30  dias.  Concluiu  para  a  característica  inócua  de  tal  material,

considerando expansividade  abaixo de  0,19%,  implicando na  viabilidade  de utilização do

mesmo em materiais enrijecidos a partir do cimento hidráulico sem seu comprometimento,

implicando  ainda  na  possibilidade  de  redução  de  impactos  da  indústria  geradora  de  tal

resíduo.

Sobre a adoção de rochas filíticas, Biondi e Marczynski (2004), em seu trabalho

denominado “Caracterização física e química dos filitos Açungui (PR) visando sua utilização

pela indústria cerâmica”, descrevem sobre pesquisa realizada com filitos de colorações creme

claro à marron escuro, com percentuais de óxido de silício a 60,2%, de óxido de alumínio a

22,33%, óxido de ferro à 6,27% e óxido de potássio a 3,84%, relatando que diante de tais

características  químicas,  estes  filitos  apresentaram  cores  de  queima  escuras  diretamente

proporcional ao percentual de óxido de ferro, elevados índices de dilatação e de retração e

baixo índice de resistência mecânica à flexão pós queima. No entanto, são passíveis de serem

utilizados como fundentes, devido a presença dos elementos K e Na. Verificaram também a

correlação inversa entre o percentual de óxido de alumínio com a retração linear das massas

após queima a 1220°C, sendo que quanto maior a quantidade de óxido de alumínio menor

fora retração linear.

Souza  et  al.  (2009),  estudaram a  influência  da  cal  e  do  filito  na  cinética  de

hidratação do cimento,  cientes  da introdução dos filitos  em substituição às  cales  (óxidos,

hidróxidos e carbonatos de cálcio e magnésio) nas argamassas produzidas na construção civil.

Adotaram a metodologia de ensaios de calorimetria isotérmica de condução, concluindo que

os filitos se apresentaram como materiais inertes, atuando apenas como pontos de nucleação

na suspensão reativa dos cimentos na argamassa, enquanto as cales alteraram a cinética de

hidratação do cimento, em especial no aumento do pico de calor emitido e na redução do

tempo de início deste mesmo calor após a hidratação da amostra, remetendo à redução do

início de pega da pasta de cimento.
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Por  fim,  Melo  e  Thaumaturgo  (2012),  trabalharam com o  filito  caracterizado

como um material estratégico para fabricação de novos cimentos, a partir da caracterização

fisicoquímica  de  filitos  da  região  de  Itapeva/SP.  Estes  autores  indicaram os  filitos  como

potenciais componentes de cimentos geopoliméricos (composto de alumínio, silício, solução

alcalina, silicato e agregados), diante do elevado teor de quartzo e filossilicatos (moscovita e

caulinita), em substituição às fontes de metacaulim, caulim calcinado e cinza volante. Foram

estudadas  duas  amostras  inicialmente  separadas  por  coloração  rósea  e  branca  que

apresentaram respectivamente massa específica de 2,76g/cm³ e 2,74g/cm³ e área específica

superficial de 10600m²/Kg e 6100m²/Kg.

Compreende-se,  portanto,  que  a  proposta  de  utilização  de  um  bem  mineral

classificado como rejeito, proveniente da exploração de quartzo para industrias siderúrgicas,

apresenta  conceitos  desenvolvidos  por  autores  diversos.  Os  materiais  classificados  como

rejeitos minerais ocupam espaços em áreas que poderiam ser cobertos por vegetação nativa,

além do que, comprovada a viabilidade de sua utilização como insumo para construção civil,

evita-se a exploração de outras áreas, além da redução de transporte de cargas de materiais

classificados  como  agregados  ditos  convencionais,  oriundos  de  pontos  mais  distantes  do

centro de utilização, no caso a cidade de Diamantina e região próxima. Tal questão tende a

reduzir  os  impactos  aos  diversos  meios,  assim como a redução do custo de produção de

materiais como concretos, possibilitando assim, o barateamento da construção de edificações

como habitações de interesse social, que se apresentam em demanda para o Brasil.
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11 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS

Avaliar  a  viabilidade  técnica  de  produção  de  concreto  hidráulico  estrutural,

mediante o uso de agregado graúdo (brita) proveniente de resíduo de mineração de quartzo,

tendo como parâmetro principal a resistência à compressão axial simples de corpos de prova

de concreto.  

Para tal faz-se necessário o cumprimento do seguinte escopo:

a) Caracterizar fisicamente os agregados areia, brita calcária e brita proveniente

de rejeito de mineração de quartzo, amostrados para a composição dos concretos,

sendo esta última também caracterizada quimicamente; e

b) Identificar  a  capacidade  de carga à  compressão axial  simples  de  corpos de

prova cilíndricos produzidos com concreto hidráulico mediante diversificação do

agregado graúdo de composição.
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12 MATERIAIS E MÉTODOS 

De uma forma geral, foram realizadas as seguintes etapas: a) caracterização de

materiais  envolvidos  (agregados miúdo e graúdo, cimento,  água e aditivo sílica ativa),  b)

definição  de  composição  de  misturas,  a  partir  de  dosagem  pelo  Método  ABCP,  para  a

produção de cinco tipos de concretos, diante das características dos materiais, c) produção dos

concretos,  d) produção de sessenta corpos de prova a  partir  dos concretos  produzidos,  e)

realização de cura através de submersão dos corpos de prova em água, f) a execução do ensaio

de rompimento axial com utilização de prensa hidráulica para a caracterização de resistência

ao  esforço  de  compressão  axial  simples,  g)  a  compilação  e  análise  de  resultados,

possibilitando a comparação entre eles.

Considerando como objetivo geral a avaliação de viabilidade técnica de uso de um

concreto composto por material classificado como rejeito de mineração, compondo a fração

brita,  fez-se necessária a comparação entre  concretos produzidos a partir  do material  dito

alternativo  (brita  proveniente  de  rejeitos  de  mineração)  com  outro  classificado  como

convencionalmente utilizado no mercado (brita calcária). 

Conforme se segue nas especificações dos agregados envolvidos e na definição de

traço,  com a  constatação  de  existência  de  quartzo  e  filito  no  material  classificado  como

resíduo  de  mineração,  as  composições  dos  concretos  produzidos  obtiveram  as  seguintes

denominações: BQBPF – concreto com brita de quartzo com presença de brita e pó de filito;

BQSPF – concreto com brita de quartzo com presença de brita de filito e sem pó de filito; BQ

– concreto com brita de quartzo e ausência de filito; BQSA – concreto com brita de quartzo

sem filito e com percentual de 5% de sílica ativa em relação à massa de Cimento Portland e

por fim, BC – concreto com brita calcária como agregado graúdo. O concreto de composição

denominado BC tem o objetivo de servir como amostra de comparação sendo este classificado

como convencional no quesito agregado graúdo adotado (TABELA 2).

Sendo  assim,  em  cada  tópico  que  se  segue  constam  os  materiais  e  métodos

adotados  para  a  produção  dos  concretos  supracitados  seguido  de  análise  de  resultados  e

proposições diante das constatações.

Para a realização dos ensaios foram utilizados os laboratórios do Programa de

Mestrado Profissional em Saúde Sociedade e Ambiente da UFVJM – Campus JK (análises

físicas, produção de concreto e corpos de prova), o Integrado de Pesquisa Multiusuária dos

Vales  do  Jequitinhonha  e  Mucuri  da  UFVJM  –  Campus  II  -  LIPEMVALE  (análise  de

composição química de agregados), o do Curso de Edificações e Engenharia Civil do IFNMG
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Campus  Pirapora  (análises  físicas  de  agregados)  e  o  da  empresa  particular  Concreteira

Pirapora,  na cidade de Pirapora/MG (ensaio de rompimento à compressão axial  simples -

prensa).

Tabela 2 - Esquema das composições dos concretos produzido para ensaios laboratoriais

Tipo de concreto
/ Composição

BQBPF BQSPF BQ BQSA BC

Cimento PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE

Água PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE

Areia PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE

Brita de
Quartzo

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE AUSENTE

Brita de Filito PRESENTE PRESENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE

Brita Calcária AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE PRESENTE

Pó de Filito PRESENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE

Pó de Sílica AUSENTE AUSENTE AUSENTE PRESENTE AUSENTE

Fonte: Elaborado pelo autor.

12.1 Cimento Portland (CP IV 32 RS)

Para  a  produção  de  todos  os  concretos  deste  trabalho  utilizou-se  o  Cimento

Portland CP IV 32 RS, de baixo calor de hidratação, do fabricante CAUÊ, tratando-se de um

aglomerante  hidráulico  com  adição  de  material  pozolânico  de  classe  de  resistência  à

compressão de 32MPa, sendo resistente à ações de sulfatos (RS). Este cimento fora adquirido

em casa de material de construção na cidade de Diamantina/MG e apresentava-se dentro do

prazo de validade durante a realização de ensaio.

Originalmente o Cimento Portland é composto de gipsita, adições (escória de alto

forno, pozolana e pó de calcário) e clinquer, sendo este último produzido a partir da adição de

óxido de cálcio (CaO), sílica (SiO2), alumina (Al2O3), sesquióxido de ferro (Fe2O3), álcalis

(K2O e Na2O) e sulfato (SO3), levados à temperatura de aproximadamente 1000°C no interior

de forno rotativo, proporcionando a produção do aluminato tricálcico (C3A), silicato dicálcico

(C2S),  silicato  tricálcico  (C3S) e  o ferroaluminato  tetracálcico  (C4AF),  que se  apresentam

praticamente  como componentes  químicos  básicos  dos  cimentos.  O silicato  tricálcico e  o

silicato dicálcico são os principais componentes do cimento responsáveis pela sua resistência

mecânica,  respectivamente o primeiro responsável  pela  resistência  inicial  e  o  segundo ao
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longo do tempo de cura, a partir de sua hidratação, que proporcionarão em fim o silicato de

cálcio hidratado (NEVILLE, 1997).

Ainda conforme Neville (1997), baseado em suas características de insumos, os

cimentos do tipo IV (pozolânicos) apresentam os seguintes teores de compostos: 3 a 7% de

C3A, 34 a 57% de C2S, 21 a 44% de C3S e 6 a 18% de C4AF. 

Conforme  especificações  das  normativas  técnicas,  em  especial  a  NBR  5737

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2018) o cimento CPIV RS deve

apresentar o teor de aluminato tricálcico (C3A) do clínquer e teor de adições carbonáticas de

no máximo 8% e 5%, respectivamente, se possuírem entre 25% e 40% de material pozolânico,

em  massa.  Em  análise  à  NBR  5736  (ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DE  NORMAS

TÉCNICAS,  1986)  verifica-se  que  o  cimento  em questão  deve  apresentar  resultados  nos

seguintes ensaios compatíveis à: 8% em finura; 1h de tempo de início de pega; 12 h de tempo

de fim de pega e 5mm tanto para expansividades a quente como a frio.

Considerando  que  este  cimento  atende  às  especificações  da  NBR  5736

(ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DE  NORMAS  TÉCNICAS,  1986)  e  da  NBR  5737

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2018), que fora adotado sempre

o mesmo tipo, e que fora adicionado em proporção idêntica em traços definidos, conforme

abaixo especificado, entende-se que o mesmo não será caracterizado como influente quando

da  comparação  de  resultados  de  resistência  à  compressão  dos  concretos  produzidos,

funcionando especificamente como material  aglutinante dos agregados em reação química

inicializada pela adição de água.

12.2 Agregado miúdo (areia)

Conforme  especificações  da  NBR  7211  (ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DE

NORMAS TÉCNICAS,  2011),  que  detalha  os  agregados  a  serem utilizados  em concreto

hidráulico (concreto com material cimentício do tipo Cimento Portland reagindo a partir da

adição de água), os agregados miúdos se tratam de areia de origem natural ou resultante do

britamento de rochas estáveis, ou mistura de ambas, cujos grãos passam pela peneira de malha

4,8 mm e ficam retidos na peneira de malha 0,075 mm.

Para a composição de todos os concretos deste experimento fora utilizada areia

apurada a partir de material identificado no comércio como cascalho, sendo dotado de areia e

material  graúdo  em  forma  de  seixos  de  origem  quartzosa,  proveniente  de  leito  de  rio.

Objetivando  o  atendimento  das  especificações  normativas  o  material  fora  inicialmente



97

passado  pela  peneira  de  malha  4,8mm sendo  aproveitado  somente  o  material  passante  e

descartado o retido nesta peneira. Para a realização de ensaios laboratoriais, fora recolhida

amostra representativa e posteriormente reduzida, atendendo especificações das normas NM

26  (ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DE  NORMAS  TÉCNICAS,  2009)  e  NM  27

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2001). 

Com o material inicialmente classificado procedeu-se a realização dos seguintes

ensaios:  composição granulométrica,  módulo de finura,  massa unitária  e  massa específica

conforme especificações das normas NM 53 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS

TÉCNICAS,  2009),  NM 248 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,

2003) e  NBR7211 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011).  As

análises  em  questão  se  tratam  das  estritamente  necessárias  para  a  fundamentação  de

elaboração  da  dosagem  dos  concretos.  Entende-se  que,  para  o  momento,  objetivando  a

comparação entre concretos, que terão modificações especificamente dos agregados graúdos,

qualquer característica aqui não identificada deste agregado miúdo, interfere comumente em

todos os tipos de concretos produzidos no experimento.

Além dos ensaios acima especificados fora necessário ainda proceder-se análise

de umidade percentual presente no agregado miúdo conforme especificações da NBR 9775

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011), adotando-se método de

frigideira por apresentar resultado de forma mais ágil e dentro das precisões necessárias. Tais

análises  se  deram  para  todos  os  cinco  tipos  de  concretos  produzidos,  adotando-se  para

proceder  correção dos  traços  ou dosagens definidas,  caso contrário,  poderia  interferir  nas

características  do  fator  proporcional  de  água  e  cimento,  alterando  assim  resistência  do

concreto.

12.3 Agregado graúdo (brita)

Tendo como base a NBR 7211 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS

TÉCNICAS,  2011)  que  trata  das  características  necessárias  para  os  agregados  a  serem

adotados em concretos, verificou-se que os agregados classificados como graúdo (pedregulho

ou a brita), devem ser provenientes de rochas estáveis, sendo que seus grãos devem passar por

uma peneira de malha de abertura nominal de 152 mm e ficarem retidos na peneira ABNT 4,8

mm. Conforme distribuição dentro desta faixa as britas apresentam diversas classificações

granulométricas que podem proporcionar influências nas características dos concretos, tanto

fresco como enrijecidos.
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Ainda  conforme  esta  norma  da  ABNT,  os  agregados  utilizados  em concretos

hidráulicos devem ser compostos por grãos de minerais duros, compactos, duráveis, limpos e

não  conter  substâncias  tanto  em  natureza  como  em  quantidade  que  possam  afetar  as

características previstas para o concreto.

Diante do acima exposto fora proposta a produção de cinco tipos de concretos

(identificadas como BQBPF; BQSPF; BQ; BQSA e BC – Tabela 2) para o desenvolvimento

deste trabalho, sendo que o principal parâmetro de alteração de característica destes concretos

se referiu ao tipo de agregado classificado como graúdo (brita).

Os agregados graúdos se trataram de brita  de origem calcária,  proveniente  de

empreendimento minerário da cidade de Curvelo/MG, e de rejeito de mineração de quartzo,

localizada na cidade de Gouveia/MG. O primeiro material fora adquirido em comércio de

materiais de construção e o segundo diretamente na área de mineração onde foram coletadam

amostram em pilhas de rejeito.

Para  a  coleta  dos  materiais  em  suas  respectivas  fontes  foram  adotadas  as

especificações da norma NM 26 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,

2009) e posteriormente esta amostra total sofreu redução para a execução de diversos ensaios,

conforme  especificações  da  NM  27  (ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DE  NORMAS

TÉCNICAS, 2001).

Faz-se necessária a antecipação de informação quanto característica preliminar do

material denominado como rejeito de mineração de quartzo para definição de metodologia e

materiais de seus estudos, pois quando da coleta de amostra fora constatado que o material era

dotado de  brita  e  pó de mineral  quartzo ede  rocha filítica  (FIG.  11).  Dentre  as  amostras

coletadas procedeu-se análise granulométrica preliminar com separação e quantificação de

partes ditas como quartzo e filito, em especial nas granulometrias com dimensões superiores à

4,75mm e abaixo de 19mm, estando acima da dimensão de classificação de areias. 

Verificou-se ainda durante a coleta que além das características visuais do quartzo

e do filito que os diferenciavam, uma peculiar era a possibilidade de fragmentação de algumas

peças de filito com as próprias mãos, sendo que, de torrões, algumas partes poderiam ser

reduzidas a pó. Tal questão foi a principal fundamentação para a definição de produção dos

cinco tipos de concreto com a presença ou ausência do filito e ainda com a adição do material

sílica ativa, especificado a seguir.

Assim, tanto para a brita calcária como para o rejeito de mineração, atendendo às

especificações de normativas da ABNT, objetivando o conhecimento de suas características,

foram procedidos os seguintes ensaios: massa unitária, massa específica e absorção de água
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realizados  segundo a NM 53 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,

2009), composição granulométrica e dimensão máxima característica do agregado executados

conforme a NM 248(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003).

Figura 11 – Britas de quartzo e filito de rejeitos de mineração

Fonte:  Arquivo  fotográfico  pessoal  do autor.  BQ1 e  BQ2 referente  à  britas  de  quartzo  de
coloração esbranquiçada e BF1 e BF2 referente à britas de filito de coloração branca a cinza
claro.

A quantificação do filito em pó fora analisado pelo ensaio de teor de material

pulverulento conforme a NM 46 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NARMAS TÉCNICAS,

2012) e teor de argila em torrões conforme a NBR 7218 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE

NORMAS TÉCNICAS, 2012).  Da rocha filítica presente fora possível constatar também sua

massa específica e unitária, tanto em pó como em grãos de maiores dimensões.

Estritamente  para  o  quartzo  e  o  filito,  componentes  do  rejeito,  objetivando

verificar  a  sua  composição  química  para  inferência  de  possíveis  reações  com os  demais

elementos  de  composição  do  concreto  a  ser  produzido,  procedeu-se  a  análise  elementar

quantitativa  e  qualitativa a  partir  da adoção de espectrômetro de fluorescência de raio X

dispersivo de energia, modelo EDX-720/800HS, fabricante Shimadzu, disponibilizado pelo

LIPEMVALE da UFVJM, o qual possibilita a identificação de elementos químicos de número

atômico compatíveis ente o Sódio e o Urânio. Dentre o rejeito coletado para a produção dos

BQ1

BQ2

BF1

BF2
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concretos, foram apanhadas três amostras de quartzo em tamanho compatível com a dimensão

de  brita  adotada  (19mm),  sendo mantida  sua  característica  durante  a  análise  radiográfica

fluorescente (não destrutível). Já o filito, fora amostrado em pó, em quantidade de 100g, de

forma representativa, posteriormente reduzida para disposição no equipamento analisador. Os

resultados foram apresentados em percentuais de elementos detectáveis, dispostos em tabela

em ordem alfabética de elementos químicos.   

Após  classificações  granulométricas  dos  agregados  graúdos,  considerando  a

especificação  normativa  de  aceitação  mínima  de  diâmetro  referente  à  malha  de  peneira

4,8mm,  a  brita  calcária  fora  lavada  nesta  peneira  objetivando  a  retenção  de  materiais

classificados como graúdo. O mesmo se deu com parcela do rejeito de mineração, sendo que

deste, se obteve uma segunda característica de tamanho de grãos com realização da correção

em relação à  granulometria  da brita  calcária,  evitando assim influencias  de resultados  de

ensaios  de  resistência  à  compressão  devido  á  diferença  granulométrica.  Neste  momento

também procedeu-se separação de materiais  componentes do rejeito  para atendimento das

especificações de cada concreto a ser produzido quanto à presença e ausência do filito, através

de peneiramento e catação, a partir da identificação visual.

Especificamente  para  o  rejeito  da  mineração  de  quartzo  fora  realizado

peneiramento, lavagem e catação de brita de mineral de quartzo, atendendo as especificações

da característica granulométrica da amostra, em quantidade suficiente, para a elaboração do

ensaio  de  Abrasão  Los  Ângeles,  atendendo  às  especificações  da  normativa  NM  51

(ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA DE  NARMAS  TÉCNICAS,  2001),  estas  análises  foram

realizadas por laboratório credenciado da Universidade Federal de Viçosa, tendo sido emitido

relatório de ensaio que segue anexo neste trabalho. 

12.4 Água para produção e cura do concreto

Para a produção de todos os concretos ensaiados fora utilizada a mesma água

disponibilizada em torneiras de bancadas do Laboratório do SaSA / UFVJM – Campus II –

Diamantina/MG, sendo esta  água a mesma adotada para dessedentação humana, portanto,

classificada como potável. Esta água tem origem de poços tubulares profundos se encontrando

em região de característica mineralógica quartzítica.

Conforme relata Neville (1997) e que ainda se observa nas especificações da NBR

6118 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NARMAS TÉCNICAS, 2014), onde se constam os

requisitos  (matéria  orgânica,  resíduos  sólidos,  sulfatos,  cloretos  e  açúcares)  para  água de
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amassamento de concretos, a mesma não deve apresentar matéria orgânica indesejável nem

substâncias  inorgânicas  em  teores  excessivos,  o  que  se  espera  também  de  uma  água

classificada como potável. Tem-se ainda que o ponto de captação da água não se insere em

região com características de águas salobras, não sendo assim, previsto o excesso de cloretos.

A mesma água fora adotada durante a cura do concreto, se tratando de etapa em

que se processa a hidratação do concreto entre a sua produção e a data de rompimento dos

corpos de prova, com submersão em água imediatamente após desmolde (retirada do corpo de

prova dos moldes cilíndricos metálicos após 24 horas da sua confecção).

12.5 Sílica ativa de indústria siderúrgica como aditivo para concreto hidráulico

Objetivando complementação de análise de resultados de resistência a compressão

de  concretos,  foi  realizada  a  inclusão  em  concreto  hidráulico,  produzido  com  agregado

proveniente de resíduo de mineração de quartzo, o aditivo mineral denominado sílica ativa.

A sílica ativa, também conhecida como fumo de sílica, é atualmente utilizado nas

industrias de concreto, capaz de proporcionar maior resistência inicial e baixa permeabilidade

após cura. Tais propriedades se apresentam devido ás características físicas (menor dimensão

que as partículas do reduzindo o percentual de vazios) e químicas (reações com o hidróxido

de cálcio do cimento hidratado) da sílica ativa.

Conforme  Neville  (1997)  e  especificações  da  NBR  13956-1  (ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA DE NARMAS TÉCNICAS, 2012), o material em questão trata-se de resíduo

proveniente da produção de silício metálico ou ligas de ferro silício em fornos elétricos com

temperaturas próximo de 2000°C, que gerando o gás SiO, oxida-se formando partículas de

SiO2,  que são capturadas por sistema de filtros e armazenadas geralmente em bolsas para

destinação final adequada, dentre elas, a indústria cimentícia ou de concreto. Suas partículas

se apresentam como esféricas e com diâmetros menores que 10-6 m (0,001mm), isto é, 100

vezes  inferiores  às  dimensões  das  partículas  dos  Cimentos  Portland,  e  área  superficial

próxima de 20.000m²/Kg, apresentando alta  reatividade,  diante do composto hidróxido de

cálcio (cal hidratada de formula química Ca(OH)2), produzido na hidratação dos cimentos, a

partir dos compostos silicato dicálsico e silicato tricálcico.

As informações apresentadas por Neville (1997) são corroboradas posteriormente

por Hoffman (2001) que realiza estudos de influência de difusão de cloretos em concretos

hidráulicos  mediante  a  influência  de  adição  de  sílica  ativa,  da  relação  água/cimento,  da

temperatura  e tempo de cura e resistência à compressão simples. Este autor observou que a
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adoção da sílica ativa, preferencialmente em percentual próximo de 10 em relação á massa de

cimento adotada, com a sua ação pozolânica, implicou na redução de difusão dos cloretos nos

concretos ensaiados, inferindo uma maior durabilidade do produto final.

Para a composição de um dos traços de concreto, abaixo tratados, tendo como

componentes o Cimento Portland CPIV 32 RS, areia, e brita de quartzo, sem a presença do

filito em pó e grão, fora proposta a introdução de 5% de sílica ativa, em relação à massa total

do cimento adotado no traço, viabilizando a constatação de caracterização de resistência do

concreto à compressão com adição de um determinado tipo de aditivo, no caso mineral (sílica

ativa).

A sílica ativa adotada neste experimento apresenta coloração acinzentada escura,

caracterizando, conforme Nevelle (1997), a presença de carvão, e é proveniente de industria

siderúrgica da cidade de Pirapora/MG, constituindo resíduo da produção de ligas metálicas de

ferro e silício, comercializada a baixo custo para as industrias de concreto da região (em torno

de  R$5,00  a  tonelada),  desconsiderando  o  transporte  para  a  movimentação  da  fonte  ao

usuário.

Considera-se como de suma importância, esclarecer que esta sílica se apresenta

como material que teve como origem o próprio quartzo extraído para alimentar as industrias

siderúrgicas, que em sua fonte produz resíduos minerários que estão sendo propostos como

agregados para incorporação em concretos hidráulicos. Isto é, a proposta em tela apresenta

indicação de uso de resíduos tanto na origem do material mineral como de etapa posterior ao

beneficiamento  em  indústria  de  liga  metálica  de  Silício,  potencializando  o  fator

sustentabilidade.

12.6 Definição de dosagem (traço) e produção de concreto hidráulico

Conforme Fusco (2015) e Neville (1997), dosagem de um concreto se trata da

definição  da  melhor  proporção  (traço  em  volume  ou  em  massa)  de  seus  componentes

(aglomerante,  agregados,  água  e  aditivos)  com  o  objetivo  de  se  ter  uma  mistura  de

trabalhabilidade satisfatória durante o estado fresco, para a moldagem das peças, e resistente à

compressão para o atendimento de demanda de cargas de uma determinada estrutura.

Dentre as diversas metodologias para a definição de dosagem como do IPT, do

INT e do ITERS, fora escolhida a da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP),

desenvolvida por Ary Torres e Roman na década de 50 e posteriormente adaptadas a partir de

normas americanas na década de 80 (TUTIKIAN, 2011).
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Conforme  esclarecimentos  da  UNICAMP  (2018)  o  método  em  questão,

classificado como experimental,  tem como parâmetros  de desenvolvimento de cálculos as

características  físicas  dos  agregados  como  massa  específica,  massa  unitária,  dimensão

máxima do agregado graúdo, módulo de finura do agregado miúdo, resistência do cimento aos

28 dias, consistência desejada do concreto fresco e resistência de dosagem do concreto (fcj).

Conforme  especificações  da  NBR  12655  (ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA DE  NORMAS

TÉCNICAS, 2015) o fcj depende das características de produção do concreto e da resistência

característica do concreto à compressão (fck). 

Partindo-se do princípio de cálculo  e  parâmetros  especificados,  fora  elaborada

planilha  eletrônica  tendo  como  software  o  Excel®,  na  qual  inseriu  fórmulas  e  dados

característicos dos materiais a serem adotados no concreto, podendo-se identificar traços a

serem adotados tanto referente aos agregados secos como úmidos, quando necessário.

Considerou-se a utilização de mesmo tipo de cimento (CP IV 32 RS), agregado

miúdo (areia),  água  (potável),  resistência  característica do concreto (20 MPa)11,  forma de

produção do concreto (desvio padrão de 5,5 remetendo a um fcj de 29,075 MPa), abatimento

(de 70  ± 10mm - trabalhabilidade do concreto classificado como plástico) e quantidade de

material  graúdo  por  metro  cúbico  de  concreto  (0,620m3).  O  que  se  apresentou  como

diferencial para os traços foi somente o tipo mineralógico dos agregados graúdos (quartzo e

calcário), que contam com diferencial em suas massas específicas e unitárias.

Assim, o traço seco em massa para os concretos moldados com brita calcária, com

o  objetivo  de  atender  ao  fck  de  20  MPa11,  foi  de  1:1,71:2,61:0,54,  referindo-se

respectivamente á proporção de cimento para areia, para brita e água. O traço também em

massa definido para os concretos a serem produzidos a partir do mineral quartzo apresentou-

se como 1:1,81:2,40:0,54, também com o objetivo de atendimento do fck em 20 MPa12.

Esclarece-se que, dentre os treze grupos inseridos nas duas classes de concretos

conforme capacidade de resistência, constantes na NBR 8953 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA

DE NORMAS TÉCNICAS, 2015), foi escolhido o C20, uma das menores em capacidade de

carga,  por  se  apresentar  como  um  dos  mais  usuais  dentre  as  edificações  com  menores

exigências  de esforços estruturas,  em lajes,  vigas,  pilares e fundações.  A característica de

resistência implica em um menor consumo de cimento.   

11 Especificação  de  classe  de  concretos,  no  caso  C20  (20MPa)  do  Grupo  1,  conforme  NBR  8953
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015)

12 Considerar que 1MPa equivale à 98,06Kg.m/s²/cm², assim, um corpo de prova de característica de resistência
à compressão de 20MPa com seção de 100cm² deve admitir um corpo de massa sobre o mesmo de 19,612t
(toneladas), sob ação da gravidade.



104

Conforme  acima  especificado  foram  produzidas  cinco  masseiras  de  concreto,

identificadas  como  BQBPF  –  BQSPF  –  BQ  –  BQSA -  BC,  variando-se  os  agregados

classificados como graúdos (brita), sendo a produção espaçada temporalmente em sete dias de

uma masseira para outra, considerando a disponibilidade de tanque de cura e do equipamento

de rompimento.

Para a produção do traço de concreto foram atendidas as especificações da NBR

12655 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015), com os agregados

medidos  em volume,  o  cimento  em peso  e  a  água  também em volume.  Salienta-se  que

somente em uma das  misturas  fora introduzido o material  acima classificado como sílica

ativa,  objetivando a  verificação de alteração de resistência  à  compressão  do concreto  em

relação as demais composições.

Utilizando-se da planilha de definição de dosagem (traço) do concreto foi possível

definir a massa a ser produzida para a quantidade especificada de corpo de prova, evitando-se

assim o desperdício de material.

Separada  a  quantidade  de  cada  material,  considerando  a  disponibilidade  de

agregados  sob  granulometria  predefinida,  os  mesmos  foram misturados  manualmente  em

recipiente  plástico  mediante  a  utilização de  colher  de  pedreiro.  A mistura  fora  procedida

manualmente,  principalmente pelo pequeno volume de material  a ser produzido de forma

parcial.  Fora adotado o padrão de mistura inicial  do cimento e areia  seguido do material

graúdo com posterior  dispersão de  água sobre  a  composição,  efetuando sempre  a  devida

homogeneização do material e devida distribuição de água para toda a massa. Para uma maior

padronização do ensaio, definiu-se o tempo de mistura seca de dois minutos e de três minutos

após adição de água, atentando sempre para a homogeneidade do material.

Em todas as cinco produções de concreto fora verificado o percentual de umidade

de água na areia para o procedimento de correção de traço do concreto quanto à presença de

água no agregado miúdo  (areia).  Para  a  verificação da  umidade  fora  adotado  método  da

frigideira, o qual consiste na pesagem de parte do material a ser analisado, que em seguida é

disposto em frigideira que será aquecida até que se tenha a constância de peso da amostra com

a perda de sua umidade.  Neste  ensaio tomou-se o cuidado para não ocorrer a queima da

matéria orgânica podendo ser confundida com massa de água. A umidade apresenta resultado

percentual sendo que se procede o quociente entre a massa de água presente pela massa seca

do material ensaiado, em seguida multiplicado por 100.

12.7 Moldagem e cura de corpos de prova concreto hidráulico
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A etapa de moldagem e cura de corpos de prova (cp) de concreto se trata da

produção  de  elementos  em  dimensões  e  formas  predefinidas,  que  se  procedendo  o

enrijecimento inicial, nas suas primeiras 24h após moldagem, é colocado sob ação da água em

imersão para proporcionar a melhor cura do aglomerante (Cimento Portland no caso).

As  ações  seguiram  as  especificações  da  NBR  5738  (ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2016), definindo-se o corpo de prova em formato

cilíndrico, de dimensões 10cm de diâmetro e 20cm de altura.

Considerando  que  as  resistências  à  compressão  do  concreto  deveriam  ser

avaliadas  no  7º  e  28º  dia,  após  produção  dos  cp,  de  forma  que  os  seus  resultados  se

apresentassem o mais próximo do real, foi definida a necessidade de fabricação de volume de

concreto suficiente para a confecção de 12 cp para cada tipo de traço predefinido, totalizando

assim 60 cp, sendo que metade tria sua avaliações feitas aos 7 dias e a outra metade aos 28

dias após cura.

Para a definição das dimensões dos cp foi adotado molde cilíndrico com base

capaz de remoção de suporte e abertura lateral em sua longitudinal, por meio de parafusos

afixados à  carcaça do molde e  base.  Todos os moldes  antes  de serem preenchidos  foram

borrifados (untados) com óleo mineral (óleo diesel) sem excesso, com o objetivo específico

de facilitar o desmolde do corpo de prova.

O  preenchimento  dos  moldes  com concreto  se  deu  em duas  camadas  com a

utilização de concha metálica, sendo cada uma das camadas compactadas com barra metálica

mediante  15  golpes  em  cada  camada,  a  fim  de  promover  a  acomodação  do  material  e

promover a retirada das bolhas de ar, simulando a vibração ocorrida em canteiro de obras.

Para todos corpos de prova preenchidos foram aplicados nove golpes nas laterais

dos moldes metálicos com o mesmo bastão de compactação, objetivando também a redução

de vazios no interior dos cp. Totalmente preenchido, os corpos de provas tiveram sua face

superior  acertada  pelo  uso  de  colher  de  pedreiro  objetivando  uma  maior  planicidade  da

superfície, para a devida aplicação de carga quando do rompimento dos mesmo em prensa.

Após moldagem foram colocados sobre bancada nivelada em devida ordem de execução e

imediatamente cobertos, objetivando a mínima perda de água por evaporação. Passadas 24h

da moldagem os cp foram identificados em sua face superior com o uso de giz de cera, assim

como, em sua lateral após desmolde.

Utilizando-se de bacias plásticas com profundidade compatível com a altura dos

corpos de prova (20cm no mínimo), após desmoldes, todos os cp foram imersos em água,
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tendo toda a sua superfície em contato com a água, possibilitando assim a sua cura13 (FIG.

12). A remoção dos corpos de prova da água se deu somente para o encaminhamento para a

próxima etapa, que se trata do rompimento em prensa hidráulica, atendendo ao prazo para

rompimento de 7 e 28 dias de cura.

Figura 12 - Cura dos corpos de prova em recipiente plástico

Fonte: Arquivo fotográfico pessoal do autor.
12.8 Rompimento  à  compressão  simples  axial  de  corpos  de  prova  (cp)  de  concreto

hidráulico

Atendendo ao  prazo estipulado para  a  execução dos  testes  de  rompimento,  os

corpos de prova retirados do tanque de imersão tiveram suas superfícies enxutas por tecido de

algodão  seguido  de  comprovação  de  medidas  de  diâmetros  e  altura,  mediante  o  uso  de

paquímetro analógico, e ainda, aferida a massa de cada um dos cp mediante balança eletrônica

de precisão, fabricante Kern e modelo profissional 6000g, de escala de medição de 1g. Diante

da aferição de tais medidas foi possível constatar volume e massa específica úmida de cada

cp, a partir da razão entre a massa medida em gramas e o volume em centímetros cúbicos.

Todos  os  dados  coletados  foram lançados  em planilha  eletrônica  tendo  como software  o

Excel®, que facilitou a elaboração dos cálculos necessários.

13 Durante a cura evita-se a perda de água por evaporação do cp, proporcionando ao cimento, composto do
concreto classificado como aglomerante, a devida condição para a sua hidratação e consequente reação química.
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A constatação  de  admissão  de  carga  do  corpo  de  prova  se  deu  a  partir  do

conhecimento de força admitida pela cessão circular do corpo de prova, ou mesmo, carga de

ruptura,  posto à  prova de uma máquina denominada prensa14,  que exerceu força na parte

superior e inferior do cp, disposto em prensa com bases circulares posicionadas na horizontal.

As ações em questão são preconizadas pela NBR 5739 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE

NORMAS TÉCNICAS, 2007).

Fora adotada prensa do fabricante Solocap com capacidade de carga de 100 t

(toneladas),  apresentando-se  como  aferida  (FIG.  13).  Esta  prensa  hidráulica  é  dotada  de

dispositivo  eletrônico  que  apresenta  fixação  de  informação  da  carga  máxima  (carga  de

ruptura) aplicada, com precisão de 1 centésimo de tonelada.

Diante da carga máxima aplicada e da seção do corpo de prova definida em área,

obteve-se a pressão admitida pelo corpo de prova, aqui identificada como fc7 (carga admitida

aos sete dias) e fc28 (carda admitida aos 28 dias), que implica na razão entre a carga máxima

aplicada e a área de contato com a prensa. Aqui, também, todos os dados coletados foram

lançados em planilha eletrônica tendo como software o Excel®, que facilitou a elaboração dos

cálculos necessários.

Aplicando-se funções estatísticas da planilha eletrônica sobre os dados coletados,

foi possível identificar as pressões mínimas, médias e máximas, assim como se procedeu o

cálculo de mediana, variância e desvio padrão.

Considerando  a  influência  da  quantidade  de  cimento  sobre  a  capacidade  de

resistência dos concretos, procedeu-se a elaboração de cálculo de quociente de caracterização

dos concretos produzidos, relacionando a quantidade de cimento adotada por metro cúbico de

concreto em relação à pressão admitida pelos corpos de prova. O cálculo inverso também foi

realizado subdividindo a pressão admitida pela quantidade de cimento utilizado por metro

cúbico de concreto. Os cálculos se deram tanto para os corpos de prova rompidos aos 7 dias

de cura como aos 28 dias de cura.

14 Equipamento  dotado  de  sistema  capaz  de  proporcionar  compressão  aos  corpos  de  prova  sob  carga  e
velocidade controlada conforme norma NM 7500-01 (ASSOCIAÇÃO BRAILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS)
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Figura 13 - Prensa adotada para o rompimento de corpos de prova

Fonte: Arquivo fotográfico pessoal do autor.

  

Para a aplicação de carga em prensa, que se deu de forma manual, procedeu-se a

movimentação  de  alavanca  em  uma  velocidade  o  mais  constante  possível,  evitando-se

influência de resultado pela forma de execução do ensaio.

Para o posicionamento dos cp na prensa, foram acoplados nas duas faces, superior

e inferior (seção circular), copos metálicos com interior dotado de disco de Neoprene. Tais

aparatos  apresentam-se  como  substitutos  do  capeamento  ou  faceamento  dos  cp,  com  o

objetivo de proceder o perpendicularismo entre a face lateral e as bases superior e inferior do

corpo de prova, evitando-se assim esforços não previstos.

O esforço foi aplicado em cada cp até que o mesmo se desse como rompido, por

fissuramento e as vezes por estalos na dispersão da energia aplicada, mediante rompimento.

Observou-se  também  o  rompimento  do  cp  mediante  constatação  de  permanência  de

quantificação de  carga  em registro  eletrônico  de  prensa,  programado para  informar  carga

máxima aplicada, apesar da movimentação de alavanca. Constatado o rompimento, a carga

apresentada em toneladas, identificada no leitor eletrônico da prensa, foi anotada em ficha de

acompanhamento  de  ensaio,  na  qual  também  anotou-se  a  forma  de  rompimento,  se

apresentando conforme normativa em: cônica, cônica bipartida, cônica cisalhante, cisalhante e

colunar.



109

Todos  os  corpos  de  prova  foram  fotografados  antes  e  pós  rompimento,

enfatizando-se as imagens após rompimento, podendo-se verificar o interior seu interior com

as  características  dos  materiais  componentes  após  aplicação  de  carga,  constatando-se

visualmente o comportamento de uns em comparação com outros, em especial as britas de

quartzo, de filito e calcário, que compuseram os concretos produzidos e rompidos.
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13 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A princípio serão identificadas as características dos matérias que compuseram os

concretos à base de Cimento  Portlad (CP). A seguir serão apresentadas as características,

propriamente  ditas,  dos  concretos  produzidos,  com  ênfase  na  capacidade  de  carga  de

compressão axial dos corpos de prova, possibilitando a comparação de resultados entre um

concreto  produzido com brita  classificada  como convencional  e  os  demais  caracterizados

como não convencionais, de resíduos de mineração de quartzo.

Quanto  ao  agregado  miúdo,  em  ensaio  de  granulometria  o  mesmo  fora

classificado como areia fina, se apresentando parcialmente dentro da faixa tida como ótima

para a classificação em questão (GRAF. 1). Observa-se que mesmo saindo da faixa ótima

permanece dentro da caracterizada como utilizável. Baseado na característica granulométrica

o material apresentou módulo de finura de 2,27 e dimensão máxima de 2,4mm. Conforme

constam  em  anexos  deste  trabalho,  especificamente  em  ficha  de  laboratório,  esta  areia

apresentou massa unitária (δa) de 1,48t/m³ e massa específica (µa) de 2,627t/m³.

Gráfico 1 - Curva granulométrica do agregado miúdo (areia)

0,1 1 10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

C U R V A S    G R A N U L O M É T I C A S

Zona Utilizável - Limite In-
ferior

Zona Utilizável - Limite 
Superior

Zona Ótima - Limite Inferior

Zona Ótima - Limite Supe-
rior

Material Analisado
Abertura das peneiras (mm)

P
o

rcen
tagens ret idas acum

uladas

Fonte: Arquivo pessoal do autor.

Considerando que para a produção dos concretos fora estipulada a classe C20, isto

é, previsão de resistência característica do concreto em 20MPa, o cimento se apresentou como

compatível no que tange à escolha quanto à resistência, sendo o mesmo de 32MPa aos 28 dias

de cura e ainda apresentando resistência à sulfatos conforme caracterização de embalagem do

fabricante.
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Procedida a coleta de amostra em pilhas de resíduos da mineração de quartzo foi

possível constatar, a princípio visualmente, que a quantidade do mineral quartzo em relação

ao  filito  na  massa  total  era  proeminente.  A questão  foi  comprovada  em peneiramento  e

classificação manual, diante das diferenças visuais de tais materiais (filito mais opaco). As

pilhas de resíduos onde se procederam as coletas de amostras não eram homogêneas quanto à

quantidade e granulometria dos materiais presentes (quartzo e filito), sendo que nem sempre

os materiais provenientes de determinadas etapas do processo de beneficiamento do mineral

de quartzo são dispostos em locais específicos,  separados por quantidade e qualidade dos

componentes  minerais.  Entende-se  que  tal  questão  dificulta  o  reaproveitar  dos  resíduos,

necessitando de futuros processos de beneficiamento.

A maior  parte das amostras  do resíduo de mineração de quartzo coletadas  em

pilhas  apresentou-se  com a granulometria  entre  as  dimensões  de 19mm e 4,8mm (brita),

compondo aproximadamente 75% de toda a massa coletada. Cerca de 15% em massa das

amostras se apresentavam como passante da peneira classificatória de 4,8mm (material que

compõe a granulometria  de areia  e  filer).  Considerando apenas  o material  entre  19mm e

4,8mm, aproximadamente 14% foi identificado como de rocha filítica e o restante, 86%, como

quartzo. Na coleta e classificação observou-se que além das características visuais do quartzo

e  do  filito  (opacidade)  que  os  diferenciavam,  uma era  muito  peculiar,  a  de  ser  possível

fragmentar algumas peças de filito com as próprias mãos, reduzindo-se a pó. Tal questão foi a

principal fundamentação para a definição de produção dos cinco tipos de concreto com a

presença ou ausência do filito,  atentando para a  preocupação de resistência  dos materiais

básicos de composição do produto final (concreto hidráulico).

Os agregados classificados como graúdos (brita), subdivididos em relação à sua

composição  mineralógica,  foram  classificados  granulometricamente  como  brita  01

apresentando percentuais acumulados em peneiras conforme especificado em anexos a este

trabalho e ainda observado nos Graficos 02, 03 e 04. A dimensão máxima característica tanto

dos  agregados  utilizados  de  origem  calcária  como  quartzoza  foi  de  19mm.  Necessário

esclarecer  que  objetivando  a  redução  de  interferências  em  resultados  de  resistência  dos

concretos  quanto  a  alteração  de  características  dos  agregados  procedeu-se  correções

granulométricas  da  brita  calcária  tendo  como  referencial  a  brita  de  quartzo.  Verifica-se,

portanto, que os Gráficos 02 e 03 apresentam-se como semelhantes mesmo se tratando de dois

materiais distintos. No caso, o que diferencia é sua composição mineralógica.
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Gráfico 2 – Curva granulométrica do agregado graúdo sem finos (brita calcária)
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Fonte: Arquivo pessoal do autor.

Gráfico 3 – Curva granulométrica do agregado graúdo com finos (resíduo)
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Fonte: Arquivo pessoal do autor.

Gráfico 4 – Curva granulométrica do agregado graúdo sem finos(resíduo)
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Fonte: Arquivo pessoal do autor.
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A Tabela 3 apresenta as massas unitárias e específicas, e ainda absorção de água

dos agregados graúdos ensaiados.  Constata-se que as massas  específicas dos  materiais  de

maior  dimensão  foram  bem  próximas.  Salienta-se  a  questão  de  semelhança  das  massas

específicas  da  brita  de  quartzo  e  da  brita  de  filito,  sendo estes  componentes  do  material

denominado  rejeito  de  mineração.  Tal  questão  caracteriza-se  como  complicador  para  a

execução  de  separação  destes  dois  componentes,  sendo  que  uma  das  metodologias  mais

aplicadas ao beneficiamento de minerais se trata de ações por gravimetria (LUZ, 2012).

Observa-se ainda na Tabela 3 a diferença entre as absorções de água para as britas

de quartzo e calcária, sendo a calcária bem superior. A brita filítica supera as demais quanto à

absorção de água.  Tal questão pode apresentar interferência no fator água e cimento a ser

proposto para a definição do traço de concreto, sendo que se um agregado absorve uma maior

quantidade de água, maior também deverá ser a quantidade de água adicionada ao concreto

para o atendimento de demanda de reação desta com o cimento. Verifica-se aqui a influência

das  características  do filito  quanto à área superficial  das partículas  que conforme Melo e

Thaumaturgo (2012) se apresenta entre 6100m²/Kg e 10600m²/kg.

Tabela 3 - Caracterização física de componentes dos concretos ensaiados

Materiais ensaiados Massa unitária (t/m³) Massa específica (t/m³) Absorção de água (%)
Brita calcária 1,718 2,778 4

Brita de quartzo 1,574 2,652 0,37
Brita de filito 1,615 2,690 8,3
Pó de filito 0,624 2,770 nr

Fonte: Arquivo pessoal do autor. “nr” – não realizado

Os resultados da fluorescente de Raio X (TAB. 4) demonstram que nas amostras

de quartzo destacam-se os elementos Si, S, Al, sendo os demais detectados com percentual

abaixo de 0,485%. Para tais amostras o silício se apresenta com percentual acima de 89% nas

três amostras ensaiadas. O filito apresenta destaque para os elementos Si, Al, K e Fe, dando-se

ênfase para a presença do K sendo este base para elementos fundentes. Considerando se tratar

de  análises  não  destrutíveis  e  que  para  o  quartzo  a  amostra  inserida  no  equipamento  se

apresentava em dimensão de brita, próximo de 19mm, a posição de incidência do feixe de

Raio X pode ter identificado ponto em uma das amostras que apresentou maior concentração

de enxofre, no entanto permanecendo percentual de quartzo bem próximo de 90%. O filito

fora analisado em pó o que possibilitou maior homogeneização da amostra.
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Tabela 4 - Composição qualiquantitativa de elementos do rejeito de quartzo e filito

Símbolo do Elemento
Amostras - Valores em %

Quartzo 01 Quartzo 02 Quartzo 03 Filito pó

Al nd 2,933 3,64 33,232

As nd nd 0,087 nd

Ba nd nd nd 0,428

S 10,481 nd nd nd

Sr nd nd 0,016 0,009

Fe 0,031 0,051 0,049 6,523

Ir nd nd 0,027 nd

Y nd nd nd 0,008

Mn nd nd nd 0,031

Nb nd nd 0,014 nd

Pt 0,087 nd nd nd

K 0,067 0,1 0,485 13,095

Ag 0,049 0,033 nd nd

Rb nd nd nd 0,023

Si 89,235 96,883 95,65 45,722

Ti nd nd nd 0,862

Th 0,014 nd nd nd

Tm 0,036 nd nd nd

W nd nd 0,032 nd

Zr nd nd nd 0,067

Somatório geral: 100 100 100 100

Somatório abaixo de 1% 0,284 0,184 0,71 1,428
Fonte: Arquivo pessoal do autor. “nd” – não detectado

Fora  constatado  que  a  brita  composta  de  quartzo,  proveniente  do  resíduo  de

mineração  excluindo-se  o  filito,  apresentou  em  ensaio  de  abrasão  Lôs  Ângeles  como

Graduação  B,  com o  percentual  de  45%,  sendo inferior  ao  especificado  pela  NBR 7211

(ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DE  NORMAS  TÉCNICAS,  2011),  que  detalha  as

características dos materiais a serem adotados em concretos. Tal resultado apresenta-se como

positivo pois representa a perda de dimensão original do agregado mediante esforços sobre as

mesmas, assim, quanto menor,  melhor. Não se executou tal ensaio para a brita de origem

calcária, no entanto, verifica-se em literatura que a mesma se apresenta em torno de 41,9%

(SILVA, 2014), bem próximo da brita de quartzo. Tais resultados podem apresentar variação

dependendo das características físicas e químicas dos minerais de composição.

Adotada  a  metodologia  de  dosagem  da  ABCP  e  partindo  da  concepção  de

produção de concretos, classificados como estrutural de classe C20, foi possível definir os

traços em massa para agregados secos de 1:1,71:2,61:0,54 (cimento:areia:brita:água - brita

calcária) e 1:1,81:2,40:0,54 (cimento:areia:brita:água - brita de quartzo com ou sem filito),

sendo diferenciados pelos seus agregados graúdos.
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Objetivando redução de interferência por alteração de traços adotou-se o mesmo

consumo de cimento por m³ de concreto de 407,41Kg.

O concreto classificado como BC, com presença de brita exclusivamente calcária,

foi utilizado como referencial para comparação entre os demais concretos com e sem presença

de filito (em brita e pó), e ainda com a presença de sílica ativa. 

Durante a produção dos concretos identificou-se a dificuldade de realização de

mistura (trabalhabilidade), mediante o uso de colher de pedreiro em recipiente plástico, para

os concretos com presença de maior percentual de material fino, em especial aqueles com pó

de  filito  (BQBPF)  e  sílica  ativa  (BQSA),  que  conforme  anteriormente  mencionado

apresentam uma maior área superficial em relação aos demais materiais. Para estes concretos

observou-se também dificuldade durante a moldagem dos corpos de prova. No entanto, foram

procedidas  as  mesmas  ações  de  preenchimento  e  compactação  no  cilindro,  assim  como

manteve-se  a  quantidade  de  água  para  o  traço.  Entende-se  que  tal  questão  apresenta

interferência pela dimensão das partículas existentes, sendo que quanto mais finas maior será

a absorção de água diante da maior área específica dos componentes, diminuindo-se assim

exsudação da argamassa ou pasta e maior fricção entre os agregados (NEVILLE, 1997).

Quando  da  execução  da  cura  dos  corpos  de  prova  por  imersão  em água  nos

recipientes  plásticos,  especificamente  aqueles  com  filito  tanto  em  pó  como  em  brita

(concretos BQBPF e BQSPF), observou-se a presença deste material depositado em pequenas

partículas no fundo do recipiente plástico de cura, caracterizando perda parcial de componente

do concreto moldado, não tendo sido o mesmo quantificado. Tal questão se apresenta como

imprópria  para  os  concretos  classificados  como  estruturais,  o  que  indica  alteração  de

durabilidade do mesmo pelo desenvolvimento de vazios da massa.  Observou-se a mesma

questão quando da realização do ensaio de absorção e massa específica do filito em grão, com

parte deste se desassociando e se acomodando no fundo do recipiente com presença de água.

Tal questão deve ser considerada quando da proposição de utilização do resíduo em larga

escala, o que poderá auxiliar na separação do quartzo e do filito.

Analisando  as  características  de  composição  dos  materiais  de  cada  concreto

produzido, já se esperava a diferença entre suas massas específicas, aferidas pelos corpos de

prova,  conforme  se  observa  nas  Tabelas  7  e  8,  que  apresentam  resultados  médios,

fundamentadas pelos anexos que constam as informações coletadas sobre os corpos de prova.

Verifica-se que os concretos com brita calcária (concreto do tipo BC) apresentam maior massa

específica seguidas  dos produzidos sem filito em sua composição (concretos do tipo BQ,

BQSA).
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Colocados os corpos de prova sob o teste de rompimento á compressão, conforme

previsto tanto em Neville (1997) como na NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE

NORMAS TÉCNICAS, 2014),  todos se comportaram com suas resistências  crescentes ao

longo do período de cura (Tabelas 5 e 6), tendo sido rompidos corpos de prova a 7 e 28 dias

após a produção e moldagem.

Observou-se  diante  dos  resultados  de  resistência  a  compressão  dos  corpos  de

prova, rompidos aos 28 dias de cura, que estes apresentaram menor variância e menor desvio

padrão em relação aos resultados de rompimento a sete dias. Observa-se também que tanto a 7

como a 28 dias estes resultados não se mostraram com diferenças significativas, remetendo

assim a uma boa condição de realização de ensaios laboratoriais, principalmente quanto à

homogeneização do concreto como à moldagem dos corpos de prova. Os resultados descritos

nas  Tabelas  5  e  6  apresentam-se  como  médias  para  cada  conjunto  de  corpos  de  prova

moldados  a  partir  de  um  mesmo  concreto,  devendo  os  resultados  se  mostrarem  o  mais

próximo o possível.

Tabela 5 - Resistências à compressão dos corpos de prova aos 7 dias de cura

Composição
de traços

fc 7 (MPa)

Mínimo Máximo Média Mediana Variância
Desvio
padrão

BQBPF 14,660 16,633 15,322 15,168 0,516 0,718

BQSPF 13,886 14,933 14,505 14,556 0,162 0,403

BQ 13,807 15,897 14,835 14,821 0,954 0,976

BQSA 13,966 16,089 15,056 15,149 0,724 0,851

BC 18,205 21,395 20,102 20,301 1,273 1,128
Fonte: Arquivo pessoal do autor.

Tabela 6 - Resistências à compressão dos corpos de prova aos 28 dias de cura

Composição

de traços

fc28 (MPa)

Mínimo Máximo Média Mediana Variância

Desvio

padrão

BQBPF 17,937 19,906 18,777 18,673 0,412 0,642

BQSPF 19,455 20,549 20,104 20,150 0,201 0,448

BQ 21,430 22,223 21,637 21,531 0,091 0,301

BQSA 25,736 28,420 26,795 26,690 1,118 1,058

BC 28,022 29,735 29,116 29,215 0,337 0,580
Fonte: Arquivo pessoal do autor.

A NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2014),

preconiza  que os  concretos  produzidos  a  partir  de cimentos  tipo  CPIV devem apresentar

resultados  á  compressão  aos  7  dias  de  cura  com  no  mínimo  68%  do  fck  (resistência
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característica à compressão) definido para o concreto em teste, no caso, 20MPa. Constata-se

através dos resultados que todos os corpos de prova cumpriram tal questão.

Aos 28 dias quando os concretos deveriam atender ás especificações mínimas de

20MPa, somente os concretos produzidos com brita de quartzo, munida de fino e brita de

filito (BQBPF), não conseguiram atingir tal especificação, ficando, no entanto próximo do fck

e acima do fcd, que se refere ao fck minorado pelo coeficiente 1,4, conforme especificações

da NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2014), totalizando

14,29MPa. O fcd no caso se trata da resistência de cálculo á compressão do concreto adotado

em projeto objetivando maior segurança das estruturas.

Observou-se que para todas as médias de resistências dos corpos de prova, os que

apresentaram  menor  resistência  á  compressão  aos  28  dias  se  referiram  aos  concretos

produzido  com brita  de  quartzo  com a  presença  de  filito,  tanto  em pó  como  em maior

dimensão (brita). O concreto produzido com brita de quartzo sem filito apresentou resistência

satisfatória  e  próxima  dos  resultados  de  comparação  dos  concretos  produzidos  com brita

calcária.

A capacidade  de  resistência  à  compressão  do  concreto  com  brita  de  quartzo

apresentou-se como maior quando da adoção da sílica ativa, mesmo com o baixo percentual

aplicado (5%) em relação à massa de cimento adotada no traço. Relembra-se que a sílica ativa

é classificada como resíduo da indústria siderúrgica de ferro-silício, comercializada a baixo

custo, praticamente originada do mesmo quartzo aqui utilizado como agregado graúdo.

  Constam  nas  Tabelas  7  e  8  o  parâmetro  denominado  eficiência  fc/Kg  de

cimento/m³  de  concreto.  Procedendo-se  a  razão  entre  a  carga  admitida  por  cada  tipo  de

concreto por este consumo de cimento, verifica-se que para os rompimentos realizados aos 28

dias de cura, o que se apresentou mais eficiente fora o concreto BC seguido do BQSA e BQ,

os  demais  se  apresentaram bem aquém do  primeiro,  no  entanto,  não  inferior  a  64% do

resultado do concreto BC.

Os  resultados  indicam  que  para  se  obter  uma  determinada  resistência  à

compressão axial simples de concretos, adotando-se a brita de quartzo como agregado graúdo,

há  necessidade  de  maior  quantidade  de  cimento  em  relação  aos  concretos  produzidos

exclusivamente com britas calcárias. A introdução da sílica ativa no concreto com brita de

quartzo sem filito indicou a necessidade de menor adição do cimento na mistura para se obter

a mesma capacidade de resistência à compressão em relação aos concretos produzidos com

brita calcária.
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Tabela 7 – Quocientes de caracterização dos concretos no 7º dia de cura

Parâmetros BQBPF BQSPF BQ BQSA BC

Massa específica média 2,302 2,298 2,312 2,322 2,360

Kg cim/m³ concreto 407,410 407,410 407,410 407,410 407,410

fc7 MPa 15,322 14,505 14,834 15,056 20,102

Eficiência Kg cim/fc7 26,590 28,088 27,463 27,059 20,267

Eficiência fc7/ Kg cim 0,0376 0,0356 0,0364 0,0370 0,0493
Fonte:  Arquivo  pessoal  do  autor.  Identificação  das  massas  específicas  médias,
consumo de cimento por m³ de concreto, capacidade de resistência a compressão
média e eficiências em relação ao consumo de cimento dos cp no 7º dias de cura

Tabela 8 – Quocientes de caracterização dos concretos no 28º dia de cura

Parâmetros BQBPF BQSPF BQ BQSA BC

Massa específica média 2,292 2,326 2,321 2,322 2,373

Kg cim/m³ concreto 407,410 407,410 407,410 407,410 407,410

fc28 MPa 18,777 20,104 21,637 26,794 29,116

Eficiência Kg cim/fc28 21,698 20,265 18,829 15,205 13,993

Eficiência fc28/ Kg cim 0,0461 0,0493 0,0531 0,0658 0,072
Fonte:  Arquivo  pessoal  do  autor.  Identificação  das  massas  específicas  médias,
consumo de cimento por m³ de concreto, capacidade de resistência a compressão
média e eficiências em relação ao consumo de cimento dos cp no 28º dias de cura.

Quando  do rompimento  dos  corpos  de  prova,  procedida  a  exposição  de  parte

interna dos mesmos (FIG. 13), com identificação de argamassa e agregados graúdos, em uma

análise  visual,  foi  possível  constatar  que  os  agregados  graúdos  do  material  filítico,  que

compunham  os  concretos  do  tipo  BQBPF  e  BQSPF,  apresentavam  com  suas  foliações

umidecidas  e  fáceis  de  serem desagregadas,  até  mesmo com os  dedos.  Tal  informação  é

corroborada por referencial bibliográfico que caracteriza o filito como material  expansivo,

apresentando maior dimensão na presença de água, constatado também durante o ensaio de

absorção  de  água  realizado.  Também,  observou-se  que  as  britas  deste  material  se

apresentavam na fenda de ruptura do corpo de prova caracterizando que o mineral em questão

não apresentava maior resistência que a pasta de argamassa, composta de cimento sob reação

e agregado miúdo. As imagens da Figura 14 apresentam ainda que dentre os corpos de prova,

os  que  menos  tinham rupturas  de  agregados  graúdos  foram aqueles  compostos  por  brita

calcária.
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Figura 14 – Características de corpos de prova após rompimento

cp com pó e brita de filito e quartzo cp com brita de quartzo – BQ cp com brita calcária – BC
Fonte: Arquivo fotográfico pessoal do autor.

14 CONSIDERAÇÕES FINAIS, DESAFIOS E RECOMENDAÇÕES
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Estudados  os  materiais  de  composição  dos  concretos  hidráulicos  propostos  e

procedido o rompimento de seus corpos de prova, sob direcionamento de normativas, pode se

concluir que os concretos produzidos a partir de agregados graúdos provenientes de rejeito da

mineração  de  quartzo  em  estudo,  apresentam  características  próximas  às  dos  concretos

produzidos com britas calcárias no quesito resistência à compressão simples axial, e ainda

atendem  as  especificações  da  NBR 8953  (ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA DE NORMAS

TÉCNICAS,  2015)  e  da  NBR  6118  (ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DE  NORMAS

TÉCNICAS, 2014) quanto à classe de resistência de concreto, tendo sido definido para este

trabalho a C20 (capacidade mínima de carga de 20MPa).

Adotada  a  variável  do  estudo  quanto  à  modificação  dos  agregados  graúdos

componentes  dos  concretos,  constatou-se  que  a  presença  do  filito,  entremeio  o  agregado

graúdo (brita), fez com que os resultados de resistência à compressão simples axial dos corpos

de  prova  apresentassem como  inferiores  aos  demais.  Salienta-se  que  a  não  indicação  de

adoção  do  filito  para  o  concreto  hidráulico  não  o  inviabiliza  como  material  para  outras

funções,  visto  que,  conforme diversos  autores  citados,  tal  material  apresenta  significativo

potencial  para a  aplicação em industrias cimentícias,  de argamassas,  cerâmica e  de ração

animal,  relembrando-se o seu potencial  como material  fundente  diante  da  constatação do

elemento químico K em sua composição.

Diante  da  constatação  da  semelhança  entre  as  massas  específicas  dos

componentes  do  rejeito  de  mineração  de  quartzo,  sendo  imprescindível  a  separação  dos

componentes  (quartzo  e  filito)  para  uma melhor  característica  final  dos  concretos,  se  vê

necessário investimento quanto à proposição de métodos de separação de parcelas do rejeito a

baixo custo e ainda com o menor impacto aos meios físico, biótico e antrópico. Entende-se

que os estudos sobre esta questão podem ser direcionados também à introdução de aditivos

que possibilitem a neutralização de ações do filito como composto de concretos.

Tendo como parâmetro o concreto com brita calcária (BC), permitiu constatar que

o concreto feito com brita de quartzo pura (BQ) apresenta resistência inferior ao concreto BC

em apenas 25,69%, quando analisadas as resistências por cura de 28 dias. O percentual em

questão reduz para 7,97% quando adicionada à composição do traço de concreto de quartzo

(BQ) 5% de sílica ativa, que apresenta baixo custo em relação aos demais componentes do

concreto, caracterizada como rejeito das industrias de ferro-silício de Pirapora/MG, da mesma

fonte mineral de proveniência do rejeito de quartzo utilizado como agregado.

Quanto  à  adoção  da  sílica  como  aditivo  mineral  para  concretos,  mesmo  que

distante  o  ponto  de  produção  da  região  em  estudo  de  possível  consumo  (Diamantina  e
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Gouveia – MG), há significativa possibilidade de seu uso a baixo custo, visto que o gasto com

transporte pode se tornar irrisório, considerando que os caminhões que transportam o quartzo

da área de mineração até as indústrias siderúrgicas para as cidades de Pirapora e Várzea da

Palma  retornam ao  seu  ponto  de  origem geralmente  com as  caçambas  vazias,  podendo,

portanto, implementar tal transporte.

É notória a necessidade da inclusão da mineração em instrumentos públicos de

planejamento  e  gestão,  para  que  se  possa  compatibilizar  o  desenvolvimento  da  atividade

mineral  com  outras  vocações  econômicas  do  território  juntamente  com  a  preservação

ambiental, sendo que para tal se faz necessária a elaboração de um planejamento adequado,

embasado na integração de conhecimentos e vocações naturais do território de interesse.

O trabalho, portanto, torna nítido que se levando em consideração a questão de

distância de transporte do material, classificado como rejeito da mineração de quartzo, até a

fonte  de  consumo,  o  mesmo  apresentando  viabilidade  técnica  quanto  à  resistência  à

compressão, pode se mostrar como aliado na produção de concretos estruturais sustentáveis a

baixo custo, atentando para a necessidade de classificação prévia do rejeito quanto a presença

da rocha filítica.

Mediante  as  análises  procedidas  neste  trabalho  verifica-se  a  necessidade  de

desenvolvimento  de  estudos  quanto  as  seguintes  questões  para  o  melhor  aproveitamento

ambiental, social e econômico do material dito como rejeito da mineração de quartzo em sua

totalidade (quartzo e filito):

a) Elaborar levantamento de industrias sediadas nas proximidades de Gouveia que

tenham como insumos o quartzo e o filito ou que apresentem potencial de uso

dos mesmos mediante suas caracterizações físicas e químicas já identificadas;

b) Estudar  e  desenvolver  forma  em  escala  industrial  de  separação  dos

componentes do resíduo de mineração de quartzo (quartzo e filito em pó e em

brita) atentando para a viabilidade ambiental e econômica e esclarecimento dos

envolvidos no beneficiamento sobre a necessidade de deposição temporária dos

rejeitos conforme características qualitativa e quantitativa dos seus minerais

componentes, objetivando a facilitação do seu aproveitamento adequado; 

c) Identificar  distância  média  de  transporte  classificada  como  viável  ao

fornecimento do resíduo de mineração de quartzo às potenciais industrias que o

possam consumir em forma composta ou individual.
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Conforme mencionado na introdução desta pesquisa, diante da viabilidade técnica

da utilização do rejeito de mineração como agregado para concretos, os resultados positivos

tendem a se multiplicar de forma exponencial, considerando que ações se darão em cadeia, de

tal  forma  que  disponibilizado  o  material,  a  baixo  custo,  com  pouco  investimento  em

transporte, passará a contar com um material não convencional no mercado de construção

civil local, que tende a viabilizar a construção de edificações e outras estruturas por custo

reduzido.

Removido os rejeitos do território da atividade minerária, dando um fim adequado

tanto  química  e  fisicamente,  tende  a  disponibilizar  mais  espaço  para  a  preservação  do

ambiente  da área  de exploração mineral  e  minimizar  impactos,  tais  como a dispersão de

particulados,  que  em  contato  com  o  trato  respiratório  humano  poderia  proporcionar  o

desenvolvimento de doenças ocupacionais como a silicose.

Percebe-se ainda que a ação inicial de utilização do rejeito de mineração tende

para o desenvolvimento de um arranjo produtivo local caracterizando benefícios a diversos

setores e agentes envolvidos.
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APÊNDICE A – ENSAIOS LABORATORIAIS EM AGREGADO MIÚDO – AREIA
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APÊNDICE B – ENSAIOS LABORATORIAIS EM AGREGADO GRAÚDO
CALCÁRIO – BRITA APÓS LAVAGEM E PENEIRAMENTO EM # 4,8mm
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APÊNDICE C – ENSAIOS LABORATORIAIS EM AGREGADO GRAÚDO –
REJEITO DE MINERAÇÃO – BRITA DE QUARTZO E FILITO
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APÊNDICE D – DADOS DOS CORPOS DE PROVA (CP) DE CONCRETO
PRODUZIDOS E ENSAIADOS AO ESFORÇO DE CARGA AXIAL SIMPLES

APÓS CURA DE 07 DIAS

Corpo de
prova (CP)

Tipo de
traço

Diâmetro
médio do
CP(cm)

Altura do
CP(cm)

Massa do
CP (Kg)

Massa
Específica

(t/m³)

Carga
admitida

(t)

Forma de
Rompimen

to

Pressão
admitida
(Mpa)

Pressão
admitida
Média

Mínimo -
Máximo -
Diferença

Pressão
Mediana

Variância
das

pressões

Desvio
Padrão das
pressãoes

97 BQBPF 10,0 19,99 3,575 2,274 11,31 CIS 14,66 15,322 14,66 15,168 0,5161
0,7183873

5

99 BQBPF 10,0 19,97 3,576 2,278 11,59 CIS 15,033 16,633

101 BQBPF 9,97 19,85 3,57 2,305 11,31 CIS 14,778 1,9738

103 BQBPF 9,99 19,91 3,587 2,300 11,93 CIS 15,525 MPa

105 BQBPF 9,7 20 3,44 2,329 12,05 CIS 16,633

107 BQBPF 9,8 19,78 3,442 2,324 11,24 CIS 15,304

33 BQSPF 10,0 19,8 3,612 2,303 11,35 CIS 14,604 14,505 13,885 14,556 0,1621
0,4026637

9

35 BQSPF 10,1 19,9 3,605 2,266 11,38 CIS 14,508 14,933

37 BQSPF 9,99 19,98 3,605 2,303 11,44 CIS 14,888 1,0474

39 BQSPF 10,11 19,8 3,589 2,258 11,19 CIS 14,209 MPa

41 BQSPF 9,7 19,97 3,427 2,319 10,08 CIS 13,885

43 BQSPF 9,7 19,8 3,45 2,342 10,9 CIS 14,933

49 BQ 10,0 19,98 3,617 2,285 10,73 CIS 13,807 14,835 13,807 14,821 0,9535
0,9764751

9

51 BQ 10,0 19,98 3,625 2,302 10,75 CIS 13,906 15,898

53 BQ 9,99 19,8 3,622 2,334 10,89 CIS 14,162 2,091

55 BQ 10,1 19,7 3,595 2,282 12,36 CIS 15,757 MPa

57 BQ 9,7 19,95 3,42 2,333 11,16 CIS 15,479

59 BQ 9,7 19,8 3,446 2,336 11,62 CIS 15,898

65 BQSA 9,97 19,8 3,588 2,323 10,94 COL 14,294 15,056 13,966 15,149 0,7245
0,8511526

1

67 BQSA 9,99 19,87 3,604 2,314 11,32 COL 14,722 16,089

69 BQSA 10,1 19,81 3,585 2,265 12,3 CIS 15,691 2,1237

71 BQSA 9,96 19,89 3,597 2,324 10,66 COL 13,966 MPa

73 BQSA 9,6 19,85 3,426 2,363 11,16 CIS 15,576

75 BQSA 9,7 19,72 3,432 2,344 11,72 CIS 16,089

81 BC 9,98 19,98 3,68 2,353 13,98 COL 18,205 20,102 18,205 20,301 1,2729
1,1282201

2

83 BC 9,97 19,9 3,681 2,369 14,95 COL 19,521 21,395

85 BC 10,1 19,8 3,676 2,314 16,11 CON 20,47 3,1896

87 BC 9,98 19,8 3,691 2,381 15,46 CIS 20,133 MPa

89 BC 9,7 19,98 3,507 2,375 15,51 CIS 21,395

91 BC 9,7 18,25 3,221 2,366 15,29 CIS 20,89
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APÊNDICE E – DADOS DOS CORPOS DE PROVA (CP) DE CONCRETO
PRODUZIDOS E ENSAIADOS AO ESFORÇO DE CARGA AXIAL SIMPLES

APÓS CURA DE 28 DIAS

Corpo de
prova (CP)

Tipo de
traço

Diâmetro
médio do
CP(cm)

Altura do
CP(cm)

Massa do
CP (Kg)

Massa
Específica

(t/m³)

Carga
admitida

(t)

Forma de
Rompimen

to

Pressão
admitida
(Mpa)

Pressão
admitida
Média

Mínimo -
Máximo -
Diferença

Pressão
Mediana

Variância
das

pressões

Desvio
Padrão das
pressãoes

98 BQBPF 10,01 19,85 3,546 2,26997 14,34 CIS 18,575 18,777 17,937 18,673 0,412 0,6419

100 BQBPF 10 19,86 3,549 2,275291 13,82 CON 17,937 19,906

102 BQBPF 10,1 19,83 3,564 2,231475 14,79 CON 18,719 1,9687

104 BQBPF 9,7 19,85 3,4 2,30832 14,49 CON 19,906 MPa

106 BQBPF 9,7 20,01 3,422 2,32697 13,43 CON 18,628

108 BQBPF 9,6 19,85 3,384 2,338981 13,51 CIS 18,895

34 BQSPF 9,97 19,8 3,596 2,327902 14,89 CON 19,455 20,104 19,455 20,15 0,201 0,4483

36 BQSPF 9,9 19,82 3,599 2,341569 15,11 CON 19,862 20,549

38 BQSPF 9,98 19,77 3,587 2,32094 15,71 CON 20,485 1,0935

40 BQSPF 9,7 19,89 3,439 2,328505 14,45 CON 19,837 MPa

42 BQSPF 9,8 19,9 3,433 2,302704 15,02 COL 20,437

44 BQSPF 9,7 19,85 3,455 2,334439 15,03 CIS 20,549

50 BQ 9,99 19,8 3,598 2,315238 16,5 CIS 21,43 21,637 21,43 21,531 0,0907 0,3011

52 BQ 9,97 19,79 3,595 2,326874 17,02 CIS 22,223 22,223

54 BQ 10,0 19,74 3,581 2,308223 16,6 CIS 21,531 0,7938

56 BQ 9,7 19,8 3,395 2,312332 15,59 CON 21,432 MPa

58 BQ 9,8 19,8 3,449 2,333076 15,77 COL 21,531

60 BQ 9,8 19,79 3,458 2,335553 15,91 CIS 21,678

66 BQSA 9,97 19,88 3,581 2,30732 19,71 CON 25,736 26,795 25,736 26,69 1,1185 1,0576

68 BQSA 9,99 19,9 3,587 2,296561 20,23 COL 26,274 28,419

70 BQSA 9,99 19,9 3,571 2,290898 19,81 CIS 25,78 2,6834

72 BQSA 9,7 19,82 3,398 2,319991 19,65 CON 27,106 MPa

74 BQSA 9,6 19,92 3,44 2,369333 19,63 CON 27,454

76 BQSA 9,6 19,77 3,387 2,350528 20,32 CON 28,419

82 BC 9,96 19,82 3,682 2,384359 22,27 CON 29,137 29,116 28,022 29,215 0,3369 0,5804

84 BC 9,98 19,8 3,677 2,375569 21,49 COL 28,022 29,735

86 BC 10,0 19,84 3,663 2,347613 22,6 CON 29,293 1,713

88 BC 9,68 19,91 3,484 2,376114 21,23 CON 29,386 MPa

90 BC 9,7 19,95 3,527 2,377645 21,69 CON 29,735

92 BC 9,7 19,93 3,512 2,375992 22,23 CON 29,121
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APÊNDICE F – ANÁLISE EDX DE AMOSTRA DE QUARTZO 01
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APÊNDICE G – ANÁLISE EDX DE AMOSTRA DE QUARTZO 02
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APÊNDICE H – ANÁLISE EDX DE AMOSTRA DE QUARTZO 03
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APÊNDICE I – ANÁLISE EDX DE AMOSTRA DE FILITO 01
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APÊNDICE J – IMAGEM DE SATÉLITE DATADA DE JANEIRO DE 2018 COM
DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO MINERAL SOB ESTUDO
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ANEXO A – CARTA DE ANUÊNCIA DA EMPRESA DE MINERAÇÃO PARA
PESQUISA NA ÁREA E COLETA DE MATERIAIS
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ANEXO B – RESULTADO DE ENSAIO DE ABRASÃO LOS ÂNGELES DO
AGREGADO GRAÚDO DE ORIGEM QUARTZOZA – ELABORADO PELA

UFV.
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