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Introdução: O setor de mineração produz uma enorme quantidade de rejeitos, e estes,
são dispostos em pilhas de estéreis e barragens de rejeito. Os rejeitos são oriundos do
processo de beneficiamento do minério de ferro, que visam extrair os elementos
minerais de maior valor econômico. Com o intuito de minimizar os impactos
ambientais, tem-se hoje a preocupação de dispor estes rejeitos de forma a reduzir os
riscos de contaminação e poluição para o meio ambiente e a sociedade, e isso têm
incentivado novos estudos para emprego desses rejeitos na construção civil. Objetivo:
Este estudo tem como objetivo identificar e analisar a fabricação de produtos
destinados para o setor da construção civil a partir utilização dos rejeitos de mineração.
 Metodologia: A construção civil é um setor que diariamente consome inúmeros
materiais não renováveis e que buscam constantemente tecnologias que possam
substituir essas fontes. A grande quantidade rejeitos vem afetando de forma negativa o
meio ambiente. Esse fato tem gerado inúmeras preocupações nas empresas, que
buscam minimizar os impactos ambientais e os custos associados aos processos de
disposição desse resíduo. Por isso, foi realizado um levantamento bibliográfico por
meio de artigos científicos, teses e dissertações onde foi estudado o uso dos rejeitos de
mineração e sua aplicação na construção civil. Resultados: Os resultados dessa
pesquisa são teóricos, e foram satisfatórios quanto à aplicação dos rejeitos, os dados
comprovam que é possível destinar os rejeitos para uso na construção civil, e no
desenvolvimento de novos produtos para diversos tipos de indústrias por meio de
substituição ou adição em busca pela sustentabilidade, como uma nova alternativa de
disposição dos rejeitos.  Estudou-se a confecção dos seguintes materiais: argamassa, e
percebeu-se que a resistência à compressão é superior se comparada com as
argamassas produzidas com agregados naturais, pois o rejeito se comportou como fíler,
devido a sua granulometria fina; concreto, e notou-se que os traços com adição e
substituição até 10% de rejeito, apresentou melhores resistências mecânicas se
comparado com adição e substituição de 50% do agregado miúdo natural; nos blocos
de concreto para alvenaria observou-se que a substituição do agregado natural pelo
rejeito fino de 10% e 50% em relação ao agregado miúdo apresentou maior resistência
à abrasão, o que significa maior durabilidade; tijolos inter-travados de alto
desempenho, utilizou-se rejeitos granulares e finos em proporção de 75% e 25%
respectivamente, e teor de 10% de cimento CP V ARI, apresentou resistência de 16,14
MPa, sendo classificado como classe A, com função estrutural. Conclusão: É possível
utilizar os rejeitos de mineração como matéria-prima para o desenvolvimento de
produtos, tornando interessante investir em estudos que visam seu aproveitamento,
pois trazem resultados que despertam interesse tanto para as empresas, como também
para os pesquisadores, e que podem ser melhorados no decorrer de novos estudos.
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