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Apresentação da Anepac

• A ANEPAC é a entidade nacional que congrega as empresas 
produtoras de areia e brita do país, caracterizada por um universo 
estimado de cerca de 3.100 empresas; 

• Representa cerca de 80% do mercado nacional de agregados que é da 
ordem de 450 milhões de toneladas anuais (2016); 

• Com 21 anos de atuação (10 maio 1995), está sediada em São Paulo e 
reúne em seu quadro associativo 14 sindicatos e associações ( 700 
empresas ) regionais de produtores de areia e brita e 37 empresas 
mantenedoras;



Agregados na Produção Mineral Global - 2014

Os agregados são os bens minerais mais consumidos no mundo (só perde para a água).
Respondem por cerca de 2/3 do total da produção mineral mundial.

Produção Mineral Global 2014
65 bilhões toneladas
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Características dos Agregados para Construção

Mercado regional

• O processo de produção de 
agregados utiliza matérias-primas 
minerais, energia e mão-de-obra, 
todos componentes regionais.

• O baixo valor agregado somado aos 
custos de distribuição limitam o 
mercado potencial de uma mina. 

ð Áreas de produção 
próximas de 
aglomerados urbanos

ð Forte dependência 
logística 



Características dos Agregados para Construção
Largo uso:  

• Os agregados são os materiais manufaturados mais consumidos no mundo

1.661 4.180 

45.370 

Aço Cimento Agregados

Mundo

27 70 

741 

Aço Cimento Agregados

Brasil

Consumo de aço, cimento e agregados no mundo e no Brasil (2014)
em milhões de toneladas

Fonte: World Steel, Cembureau, Statista, SNIC, ANEPAC



Características dos Agregados para Construção
Baixo preço:  

• A despeito dos investimentos e dos custos de capital, nenhum outro 
produto manufaturado apresenta preço mais baixo que os 
agregados. 

• Tomando-se uma média internacional, o preço líquido para o 
consumidor é da ordem de US$ 10/tonelada ou US$ 0,01/kg.

Disponibilidade:  
• Os agregados estão em toda parte e ainda não se dispõe de 

nenhum outro material que possa substituí-los em  quantidade e a 
preços competitivos.



Dimensão da Mineração  de Agregados

Ano 2016 Areia Brita Agregados

Produção ( 106 t.) 267 152 419

Per capita 1,3 0,7 2,0
Número de empresas 2.000 550 2550
Investimentos 
(R$ milhões) 700

Empregos diretos 39.200 20.800 60.000

Capacidade instalada
(106 t./ano) 850

Valor da produção* 
(R$ bilhão) 10,5

Fonte: Anepac/Sindipedras/SP * Valor bruto posto consumidor



Perfil das Empresas Produtoras de Agregados
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Demanda por Agregados 2000-2016

Fonte: Sindipedras/SP/Anepac
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Resíduos da Mineração de Agregados

Areia

• Finos argilosos e arenosos provenientes de lavagem, depositados em bacias de 
sedimentação. Podem ser reprocessados para aproveitamento na indústria cerâmica 
e produção de areia fina;

• Material proveniente de decapeamento. Estéril que é aproveitado em aterros;

Brita

• Ultrafinos como subproduto, para melhoria ambiental e SSO, podem ser produzidos 
por sistema de aeração ( ventilação e exaustão ), coletados em filtros de manga e 
depositados em “bigbags”para comercialização na agricultura (rochagem). Caso 
contrário, já são incorporados na bica corrida e no pó de pedra;

• Material sedimentado em pequenas bacias de decantação por arraste de chuvas 
são aproveitados para lastro de estradas vicinais;

• Material proveniente de decapeamento. Estéril que é aproveitado em aterros;



Aproveitamento de Resíduos da Mineração de Ferro como 
Agregados
• Considerações

• Aplicação como agregados para argamassas e concreto de cimento 
Portland, mais especificamente como alternativa de substituição de 
areia natural; 
• Resíduos em questão sendo entendidos como rejeitos da mineração 

de ferro, decorrentes de processamento via úmida e estocados em 
barragens;
• Estéreis de decapeamento têm outra rota de deposição;
• Diversos estudos realizados nas universidades brasileiras 

(UFMG,UFOP,UFMS,UFV) e no exterior ( Índia );
• Inúmeros artigos com carência de dados técnicos de ensaios e 

procedimentos abrangentes com posicionamento mais opinativo sem 
sustentação técnica.



Aproveitamento de Resíduos da Mineração de Ferro para 
a Indústria da Construção
• Material arenoso e argiloso depositado em barragens de rejeito

• Processamento para atender especificações da indústria cerâmica e 
da construção;

• Mercado consumidor restrito por questões logísticas e 
competitividade de preços;

• Eliminação de empregos da indústria de areia tradicional;

• Dimensionamento de custos e investimentos necessários;

• Impacto ambiental para processamento de areia e argila devido a 
utilização de água com necessidade de estocagem e recirculação, 
além da geração de lamas.



Aproveitamento de Resíduos da Mineração de Ferro como 
Agregados
• Aplicabilidade

• Alguns resultados promissores em tipos de mistura e em alguns 
ensaios específicos;
• Testes de rejeitos sólidos como agregado miúdo no concreto e na 

forma de lama para produção de argamassa, inclusive como pó 
originado por secagem;
• Massa específica superior ao agregado convencional acarretaria 

dificuldades na produção e aplicação na estrutura;
• Pelo efeito de dilatação, a presença de óxidos de ferro pode resultar 

em trincas e fissuras no concreto e na argamassa aplicadas;
• Notória coloração pelos óxidos de ferro presentes desde vermelho 

intenso, acastanhado até um leve tom róseo;



Aproveitamento de Resíduos da Mineração de Ferro como 
Agregados

• Conclusões

• Dificuldade no estabelecimento de modelos pela diversidade física, química e mineralógica 
dos rejeitos e existência de cerca de 300 concessões de lavra de minério de ferro;

• Necessidade categórica de avaliar a durabilidade das estruturas de concreto ao longo do 
tempo e verificação do comportamento de estruturas expostas ao meio ambiente;

• Minerais contendo ferro são susceptíveis a processos de oxidação e hidratação, por vezes 
relacionados a processos expansivos que se ocorrerem após o endurecimento do concreto 
ou da argamassa podem gerar fissuras e trincas com comprometimento das estruturas e 
sérios riscos de segurança;

• Modificação estética pela alteração de cor podem afetar sua aceitação;
• Além da viabilidade técnica para aproveitamento como agregado de construção, necessita-

se de estudos abrangentes de viabilidade econômica relacionados ao tamanho do 
mercado, logística, investimentos, custos de produção, etc, praticamente nada realizados 
até o momento;

• Há a questão social em jogo pois o desequilíbrio na competitividade pela imposição legal 
ou a prática de dumping poderia encerrar atividades de inúmeras minerações de 
agregados;

• Finalizando: ainda há muito para se ensaiar, analisar e estabelecer nessa multiplicidade de 
opções existentes.


