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Minerais em 
sua vida
A Mineração possuí uma 

participação de grande 
relevância na vida das pessoas



Agregados

Quando se pensa em 
mineração e construção, o 
primeiro item que vem 
são os agregados para 
construção civil

Minerais mais consumidos no 
mundo depois de água

2/3 da produção mineral 
mundial

Materiais mais básicos 
utilizados na construção civil

Utilização desde o império 
romano



9.800 toneladas por km de rodovia pavimentada

68 toneladas para cada casa popular de 50 m²

50.000 toneladas por km de metrô construído

3.000 toneladas por km em manutenção de rodovia 

1.400 toneladas em um edifício de 1.000 m²

2.000 toneladas por km de pavimentação urbana

Agregados

São essenciais na 
construção civil



Normas técnicas e processos tecnológicos 
consolidados

Baixa variação de preço

Correlação entre consumo e PIB

Alta disponibilidade

Mercado local

Agregados

Características



Areia Brita TOTAL

Produção (Mt) 439 302 741

Consumo per capta 
(t/hab/ano)

2,2 1,5 3,7

Número de empresas 2.500 600 3.100

Empregos diretos 49.000 26.000 75.000

Capacidade instalada (Mt) 850

Valor da produção (R$ 
bilhões)

19

Agregados

Setor

Fonte: ANEPAC, 2014
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Consumo de agregados

Agregados

Consumo per capta 
por ano



Agregados

Cada vez mais conflitos 
com a urbanização



Agregados

Restrições ambientais

• Grandes restrições ambientais esterilizaram diversas 
jazidas

• Fortalecimento do entendimento de Interesse Nacional 
e Utilidade Pública (Novo Regulamento do Código de 
Mineração)

• Relativização de restrições ambientais. Ex.:
• Leis da APRM de SP: 1ª Lei (APRM Guarapiranga de 

2006) grande restrição. Já demais leis, não 
possuem a mesma restrição e a Lei da APRM Alto 
Juquery prevê usos de utilidade pública e interesse 
social nas áreas de maior restrição.

• Resolução CONAMA nº 1/1986 determinava 
EIA/RIMA para qualquer empreendimento de 
mineração e a Resolução CONAMA nº 10/1990 
possibilitou a dispensa para de EIA/RIMA para 
minerais classe II.

• Lei Cerrado SP (2009) não permitia supressão de 
vegetação para mineração, sendo incluída a 
permissão para extração de areia, argila, saibro e 
cascalho em 2019.



Agregados

Agilidade no 
licenciamento

• Processos digitais (tanto a nível federal como estadual)
• Desburocratização da outorga de concessão de lavra de 

substâncias para construção civil:
• Até 15/08/1979 Presidente da República
• Até 09/09/2005 Ministro de Minas e Energia
• Até 27/12/2017 Secretário de Geologia, Mineração 

e Transformação Mineral do MME
• Até 22/07/2022 Diretoria colegiada da ANM
• Até 01/07/2022 Superintendente de Outorga de 

Títulos Minerários
• Atualmente Gerentes Regionais



Agregados

Perspectivas

• Maior entendimento da importância pela sociedade
• Automação e indústria 4.0
• Consolidação de mercado e aumento da capacidade
• Aumento dos preços ao consumidor
• Maior integração do fechamento do empreendimento 

com o entorno



Obrigado!
fernando@prominer.com.br


