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Sociedade Moderna e os Minerais

Um automóvel contém entre 100-150 kg 

de minerais (carroceria, plásticos,vidro,

molduras)

A cerâmica é feita com 100% de 

minerais (areia, feldspato, caulim, 

argila,talco)

No papel até 50% são minerais 

(carbonato de cálcio, talco, 

caulim, bentonita)

A habitação necessita 150 t de minerais ( 

cimento, gesso, vidro, pintura, cerâmica, 

brita, areia..)

A tinta tem 50% de 

minerais (CaC03, argilas 

plásticas, areia,talco, 

bentonita, mica

Os minerais são essenciais à vida moderna: sem minerais,a habitação e a infraestrutura 
seriam bastante limitadas, o transporte seria precário, não haveria tecnologias 

modernas de comunicação, equipamentos eletrônicos, médicos......

O  concreto é o segundo 

produto mais consumido no 

mundo. 70% do volume é

areia e brita. 



Sociedade Moderna e os Minerais

Na Inglaterra, uma pessoa de 70 anos respondeu pelo consumo de  cerca de 772 t de 

agregados, quase 54 t de minerais industriais, 363 t de energéticos e 43 t de metais;

Os agregados para construção civil ( areia, brita e reciclados ) respondem por cerca da 

metade do consumo mundial de minerais;

A cadeia produtiva da indústria cerâmica emprega no Brasil cerca de 1,5 milhão de 

pessoas tendo faturado em 2009 cerca de R$ 15 bilhões;

Em 2008, a indústria da mineração e transformação mineral contribuiu com US$ 84 

bilhões, ou seja, cerca de 5,25% do total do PIB do Brasil que alcançou US$ 1,57 trilhão;

Nos USA, em 2009 a produção mineral foi de US$ 89,5 bilhões tendo empregado cerca de 

1,25 milhão de pessoas.

O consumo médio per capita de todos os bens minerais tem sido estimado próximo de 
10 t/ano. O impacto total para a população mundial envolve a extração de cerca de 50 
bilhões t/ano de minérios.



Os Recursos Minerais nas Regiões Metropolitanas

Classificação dos Bens Minerais

Energéticos: carvão, petróleo, gas..

Metálicos:ferro, cobre, platina..... 

Não Metálicos

Minerais Industriais: calcário, argilas, feldspatos, caulim....

Agregados: areia e brita. 

Agregados para construção civil

Base da cadeia da construção civil;

Maior quantidade consumida;

Forte dependência logística;

Belo Horizonte

Vitória/São Luiz

Carbonífera (Criciuma)

Tubarão(SC)

Vale do Aço (Ipatinga-MG)

Exceção



A importância dos Agregados

Para cada km de uma linha do metro

são consumidos 50.000 toneladas. 

A construção de cada km de 

estrada pavimentada consome 

cerca de 9.800 toneladas.

A manutenção de  estradas 

requer 3000 t/km.

Em pavimentação 

urbana são utilizados 

2000 t para cada km.

Em casas populares de 50 m2 

são consumidos 68 t.

Fonte: Fipe

Em edifícios são 

consumidos 1360 t para 

cada 1000 m2.



Cadeia Produtiva de Agregados para Construção Civil

Mineração Mistura Segmentação Finalidade

Agregados

Areia

Brita

Reciclados

Substitutos

Cimento

( 85%)

( 65% )

Asfalto

(15%)

( 35%)

Concreteiras

Pré-fabricados

Argamassas

Construtoras

Revendedores

Pavimentadoras

Edificações

Residenciais

Comerciais

Industriais

Institucionais

Infraestrutura

Fonte: Anepac



O Negócio Agregados - 2009

Fonte: Anepac
1 Valor bruto posto mina

Areia Brita Agregados

Produção (t.106) 289 192 481

Per Capita 1,5 1,0 2,5

Empresas 2500 600 3100

Tamanho

(t/mês /unidade)

60%: 1.500 - 10.000

35%: 10.000 - 25.000

5% >25.000 

60%<20.000

30%: 20.000 – 40.000

10%>40.000

Empregos diretos
47.000 21.000

68.000

Valor bruto1

(R$ bilhão)
4,0 4,3 8,3



O Negócio Agregados - 2009

Ano 2009 USA EU Brasil

Consumo 106 t 1.900 3.100 481

Per Capita 6,3 4,3 2,5

Fonte: Minerals Commodities Summaries;UNPG;Anepac

A diferença de nível de vida entre os habitantes de países desenvolvidos e os 
brasileiros é evidente. 

Uma medida dessa diferença é o consumo 
de agregados para construção.



Consumo de Agregados por Estado - 2009

UF Consumo Ap. Cimento  (106 t ) 
(SNIC - 2009)

Consumo Agregados  (106 t ) Participação (%)

RS 2,7 26,5 5,5

SC 2,7 26,5 5,5

PR 3,1 29,4 6,1

SP 13,3 151,0 31,0

MG 5,6 61,9 13,0

RJ 3,9 38,9 8,0

ES 1,3 14,4 3,0

GO 2,3 25,5 5,3

MS 0,7 8,9 1,9

MT 0,9 11,1 2,3

DF 0,9 9,6 2,1



Consumo de Agregados por Estado - 2009

UF Consumo Ap. Cimento  (106 t )
(SNIC-2008)

Consumo Agregados  (106 t 
)

Participação ( %)

BA 2,8 13,9 2,9

SE 0,4 2,1 0,5

AL 0,5 2,1 0,5

PE 1,9 8,9 1,9

PB 0,7 3,8 0,8

RN 0,4 3,8 0,8

CE 1,3 7,2 1,5

PI 0,5 2,1 0,5

MA 1,1 5,5 1,2



Consumo de Agregados por Estado - 2009

UF Consumo Ap. Cimento  
(106 t )

(SNIC-2008)

Consumo Agregados  
(106 t )

Participação 
(%)

TO 0,5 3,8 0,8

AP 0,1 0,7 0,2

PA 1,4 12,2 2,5

RR 0,06 0,5 0,1

AM 0,7 6,1 1,3

AC 0,1 0,7 0,2

RO 0,5 3,0 0,6

Total 51,7 481 100,0



Principais Estados Produtores - 2009Produção por Região - 2009

Fonte: Anepac Fonte:Anepac

Demanda por Região e Principais Estados - 2009



Evolução da Demanda e Projeções 2010 - 2016  

Fonte: Anepac

Agregados

Areia

Brita



Evolução da Demanda e Projeções : 2010 - 2016  

Crescimento

2008: atingido 465 Mt de agregados; 19% em relação a 2007;

2009: crescimento de 3,5%;

2010: crescimento de 1%, ano eleitoral, obras de infraestrutura e habitação;

2011: crescimento de 3%, novo governo; 

2012 - 2016: crescimento  entre 4% a 5,0%, copa do mundo;

Acumulado 2010-2016: 29%  

Capacidade instalada

1998 a 2004: decréscimo devido a falta de investimentos e juros elevados;

2005 a 2007: reposicão de equipamentos com expansão e novas unidades;

2008: capacidade instalada estimada em 520 Mt;

2010: prevê-se atingir  93% da cap. inst. ou uma produção de 485 Mt  



Demanda Mundial por Agregados: 2006  

Brasil; 390

Asia; 11.300

USA; 2.760Europa;3.100

Russia; 650 Outros; 4.110

Fonte: World Construction Aggregates /Informe The Freedonia Group

Milhões t
Total: 22,3 



Diagnóstico Estratégico do Setor de Agregados/Diagrama SWOT

Pontos Pontos Fortes ( S ) Fortes ( S ) 

Recursos mineraisRecursos minerais

Recursos abundantes, limitados em determinados mercados; Recursos abundantes, limitados em determinados mercados; 

DistribuiDistribuiçção uniforme, exceto Amazônia;ão uniforme, exceto Amazônia;

Qualidade das rochas;Qualidade das rochas;

MercadoMercado

Alta demanda reprimida;Alta demanda reprimida;

Insumos minerais vitais e de difInsumos minerais vitais e de difíícil substituicil substituiççãoão;

CapacitaCapacitaçção empresarialão empresarial

Melhor qualificaelhor qualificaçção do empresão do empresáário.rio.



Diagnóstico Estratégico do Setor de Agregados/Diagrama SWOT

Pontos Pontos Fracos ( W )Fracos ( W )

Excesso de tributaExcesso de tributaçção: alta informalidade ão: alta informalidade →→ concorrência desleal;concorrência desleal;

Baixo valor dos produtos;Baixo valor dos produtos;

Normas tNormas téécnicas em execucnicas em execuçção;ão;

Reduzida qualificaReduzida qualificaçção de pessoal;ão de pessoal;

Alta susceptibilidade a injunAlta susceptibilidade a injunçções polões polííticas;ticas;

Fornecimento de insumos oligopolizados e controlados;Fornecimento de insumos oligopolizados e controlados;

LogLogíística ( sistema precstica ( sistema precáário de distribuirio de distribuiçção nas regiões metropolitanas).ão nas regiões metropolitanas).



Diagnóstico Estratégico do Setor de Agregados/Diagrama SWOT

Oportunidades Oportunidades (O)(O)

Crescimento econômico do paCrescimento econômico do paíís;s;
Fortes investimentos em habitanvestimentos em habitaçção e infraão e infra--estrutura;estrutura;

Meio ambienteMeio ambiente
ReutilizaReutilizaçção das ão das ááreas no ambiente urbano;reas no ambiente urbano;

Reciclagem;Reciclagem;

InvestimentosInvestimentos

FormaFormaçção de grupos de atuaão de grupos de atuaçção nacional;ão nacional;

Reconhecimento do grau de importância pela sociedadeReconhecimento do grau de importância pela sociedade

Melhoria da imagem pMelhoria da imagem púública do setor.blica do setor.



Diagnóstico Estratégico do Setor de Agregados/Diagrama SWOT

Riscos Riscos (T)(T)

PlanejamentoPlanejamento
UrbanizaUrbanizaçção crescente ão crescente →→ esterilizaesterilizaçção de depão de depóósitos;sitos;

Incerteza nos investimentos Incerteza nos investimentos →→visão de curto prazo;visão de curto prazo;

Excesso de burocraciaExcesso de burocracia
Enfatiza normas e processos em prejuEnfatiza normas e processos em prejuíízo de resultados;zo de resultados;

Emaranhado legislativo e normativo;Emaranhado legislativo e normativo;

Multiplicidade de Multiplicidade de óórgãos com pareceres e atitudes conflitantes;rgãos com pareceres e atitudes conflitantes;

RestriRestriçções ambientaisões ambientais
LegislaLegislaçção ambiental cada vez mais restritiva; ão ambiental cada vez mais restritiva; 

Dificuldades de obtenDificuldades de obtençção e renovaão e renovaçção de licenão de licençças;as;

SeguranSegurançça jura juríídicadica
Fragilidade legal. Fragilidade legal. 



A Sustentabilidade do Setor de Agregados nas Regiões Metropolitanas

Desenvolvimento sustentável  é:

� uma concepção de necessidades;

✓uma noção de limitações;

✓um padrão de orientações para o futuro; e,

✓um processo de mudança.

Fonte: Shields, D. J., in “Sustainable Development: What does it mean to the mining industry – A Summary of 
US Activity-USDA Forest Service - Research



1. Inegáveis efeitos da atividade sobre o meio 

ambiente;

2. Estígmas do passado;

3. Crescente restrições ambientais no entorno;

4. Aumento no valor do solo;

5. Desconhecimento da relação causa-efeito 

entre a mineração e os bens ao redor das 

pessoas;

6. Imaginário popular: garimpos e pedreiras

Por que existem restrições à mineração?

Aceitação Pública da Atividade (USA )

Fonte: Roper Research,Outubro 1994



Como Praticar o Desenvolvimento Sustentável pelas Minerações

• Uso racional das reservas para ampliação da vida útil das minas;

• Monitoramento e medidas de controle de ruído, vibração, poeira e efluentes;

• Destinação de rejeitos e resíduos;

• Reuso de água;

• Utilização de subprodutos (filler de rochas graníticas para agricultura) e estéreis 

rochosos;

• Reciclagem de resíduos da construção;

• Uso de substitutos (pneus, plásticos, resinas, escória de alto forno ), e,

• Melhoria da imagem pública do setor.



Como Praticar o Desenvolvimento Sustentável pelos Órgãos Públicos

Ações de planejamento público

Incorporação de zoneamento minerário e diretrizes para a mineração aos PDM;

Gerenciamento da ocupação das áreas de entorno das minerações;   

Definição de usos futuros para as áreas mineradas;

Ações de fomento, controle e fiscalização

Descentralização;

Regulamentação do art. 23º da Constituição: descentralização;

Fortalecimento Institucional dos Estados; 



Recomendações

Alteração de visão dos setores de planejamento

Destinação das áreas para garantia de suprimento futuro;
Definição de uso futuro do espaço criado;
Disciplinamento da ocupação do entorno;

Modificação do entendimento da sociedade

Absoluta necessidade de extração de areia e brita: bens estratégicos;
Possibilidade de convivência harmônica;
Dimensionamento social da atividade: melhoria da qualidade de vida;

Mudança de comportamento do setor empresarial

Atitude pró-ativa com os legisladores;
Boas práticas em governança corporativa; 
Envolvimento com as comunidades locais; 
Participação em  comitês, conselhos e câmaras, etc;
Metas de zero dano aos funcionários;
Fortalecimento das entidades de classe;
Relações com a mídia;
Educar.



Parque do Costa - Paraná



Parque do Costa- Paraná



RAIA OLÍMPICA - USP



Ópera de  Arame

Parque das Pedreiras-Curitiba



Evolução - 1



Evolução - 2



Evolução - 3



Evolução - 4



Evolução - 5



Evolução - 6



Nota Final

O ordenamento territorial é instrumento de política 
pública indispensável para a sustentabilidade  da 
mineração nas áreas urbanas. 

fernando.valverde@anepac.org.br


