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Mercados

essenciais
impactados
pela mineração
E nossa mineração é a
base de muitos mercados
dos itens essenciais para
nossa população, para a
saúde e para a indústria
em geral.

A luta contra o
COVID-19 não
pode parar.
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AGRICULTURA

Macros, Micro Nutrientes e corretivos de solo
Fósforo, Potássio, Nitrogênio, Cálcio são fundamentais na
fertilidade do solo e produção de alimentos. Toda a cadeia de
micro nutrientes de solo vêm da mineração: Zinco,
Manganês, Magnésio, Cobre, Enxofre, Molibdênio, Boro, etc.
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MEDICAMENTOS

Remédios e Insumos Hospitalares
Medicamentos, reagentes e vários insumos são
elaborados a partir de minerais como Cálcio,
Magnésio, Sódio, Potássio, Fósforo, Zinco. Os Sais de
Alumínio são adjuvantes em vacinas e estão
diretamente relacionados ao aumento da resposta
de imunização.
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O Alumínio está na embalagem flexível
medicamentos (blister), em embalagens de

O Sulfato de Alumínio
é usado como
floculante junto com o
Cal nas estações de
tratamento de

utensílios esterelizados, além dos
equipamentos farmacêuticos em geral.
No nosso cotidiano, estão nas caixas longa
vidas, em latas de alumínio, em embalagens
descartáveis e semi rígidos de alimentos e de
perfurmaria/higiene.

ÁGUA
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EMBALAGENS

ELETRÔNICOS

Equipamentos, Transmissão de Energia
Cobre, Ouro, Níquel são usados entre outras aplicações, em
equipamentos de comunicação, celulares, painéis eletrônicos e
elétricos, sistemas de monitoramento. Além da presença na
transmissão e distribuição de energia: fios, cabos, caixas e
tampas de metal, interruptores, estruturas de subestações e
energia.
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TRANSPORTES

Peças, bens de consumo
Metais como Ferro, Manganês, Nióbio, entre
outros estão presentes em peças de carrocerias,
rodas e componentes para veículos, aeronaves,
embarcações. Além da presença em bens de
consumos duráveis como geladeiras, freezers,
desumidificadores, computadores, TVs,
ar condicionados.
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APARELHOS DE SAÚDE

Respiradores e equipamentos hospitalares
Todos os equipamentos hospitalares possuem componentes
elétricos e eletrônicos que levam minerais como Cobre, Zinco,
Prata, Ouro, Latão, Estanho, Tântalo, Silício, Grafite em suas
composições. Nos respiradores temos ainda os hidráulicos/PVC
metálicos, com Ferro, Cobre, Calcita, Petróleo e também
ferragens, que levam Ferro, Alumínio, Cobre, Zinco, Níquel.
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CONSTRUÇÃO
Edificações e obras em geral
As obras de emergência e aumento de capacidade em
unidades hospitalares contam com vários minérios
nos materias usados na estrutura. Além dos já citados,
temos paredes (Calcário, Areia, Argila e Saibro), portas e
janelas (Alumínio), pisos (Azulejo, Caulim, Ardósia,
Granito, Mármore), telhado (Gipsita, Argila, Calcário).

AGRADECIMENTO
Este infográfico é um
agradecimento da FFALegal a
todas as mineradoras e seus
colaboradores.
| www.ffalegal.com.br

