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 Materiais portadores de futuro 

 Perfil de crescimento populacional mundial 

 Questão ambiental 

 Energia Limpa 

 Novo padrão de mobilidade 

 Cadeia de valor – Lítio 

 Cadeia de valor – Grafita 

 Cadeia de valor – Titânio 

 Cadeia de valor – Nióbio 

 Cadeia de valor – ETR 

 Casos de Sucesso – China, Austrália e Canadá 
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Elementos de 

Terras-Raras 

Lítio Grafita Titânio 

Nióbio Cobalto 

Níquel 

Vanádio 



Necessidade de recursos naturais e energia 
  

 Aumento do impacto ambiental 
(minerais, alimentos, água, energia) 

 Emissões de gases do efeito estufa 
(GEE = CO2, CH4 e N2O)  
aquecimento global 

 Pressão da sociedade 
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200 anos = Crescimento de 8x 

Ano População Mundial 
1804 1 Bilhão 
1927 2 Bilhões    (123 anos) 
1974 4 Bilhões    (47 anos) 
2022 8 Bilhões*    (48 anos) 

                                                                               * Estimado 
 
 
Fonte: www.worldometers.info 

 Produção de energia renovável 
(eólica, fotovoltaica) 

 Acumuladores de energia mais 
eficientes 

 Redução das emissões atmosféricas 
(substituição de combustíveis fósseis) 

demandam 



Marcos 
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 Conferência de Estocolmo (1972): 1ª atitude mundial para preservação do meio ambiente 

 RIO-92: discussão sobre meio ambiente, efeito estufa, desmatamento e contaminação das 
águas com elaboração de dois documentos: 

 Carta da Terra: declaração de princípios éticos fundamentais para a construção de uma 
sociedade global justa, sustentável e pacífica. 

 Agenda 21: programa de ações abrangentes para promoção do desenvolvimento 
sustentável. 

 Protocolo de Kyoto (1997): convenção sobre as mudanças climáticas, gerando a primeira meta 
de redução de emissões de gases do efeito estufa: 

 Em 2012, diminuição das emissões em 5%, em relação a 1990. 

 Acordo de Paris (2015): rege medidas de redução de emissões atmosféricas a fim de minimizar 
o aquecimento global. 

 



Brasil 
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Como país que ratificou o Protocolo de Kyoto, o Brasil elaborou sua própria Agenda 21 interna, 
abrangendo as temáticas: 

 

 
 

 

 
Dados indicam aumento alarmante da temperatura 
média no Brasil, como resultado do Efeito Estufa*. 
Os últimos 4 anos foram os mais quentes desde 
que a medição começou a ser feita (séc.  XX). 
 

 Gestão dos Recursos Naturais 
 Agricultura Sustentável 
 Cidades Sustentáveis 

 
 
 
 

 Infraestrutura e Integração Regional 
 Redução das Desigualdades Sociais 
 C&T para o Desenvolvimento Sustentável 

*Fonte: Anuário Climático do Brasil – 2018. Recorde de emissão de GEE em 2018. 
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 Gálio 
 Grafita/Grafeno 
 Índio 

 

 

 Grafita/Grafeno 
 Vanádio 
 Cobalto 
 Neodímio 

 

 

 Terras Raras 
 Grafita/Grafeno 
 Lítio 
 Vanádio 
 Cobalto 

 

 

Tecnologia consolidada: 
 Baterias de Li 
 Ímãs permanentes de ETR 

 
 

Novas tecnologias: 
 Baterias NbTiO  
      (CBMM – Toshiba) 
 Baterias Li-S  
      (CODEMGE - Oxys) 
 Grafeno  
      (CODEMGE - CDTN/UFMG) 
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Crescimento da utilização de veículos 
elétricos 
 Tesla: Giga fábrica de baterias em 

Nevada, EUA, inaugurada em 2016 
 Volvo: Anunciou que, a partir de 2020, 

somente lançará veículos híbridos e 
elétricos 

 China: Frota estimada de 5 milhões de 
carros elétricos em 2020 

 IPVA: Isenção de 50% em SP e desconto 
integral no PR a partir de 2022 para EV´s 

 Veículo de carga: Está em teste na Suíça 
um caminhão fora de estrada 100% 
elétrico, com capacidade para regenerar 
energia nos trechos de declividade 

 

 

Mudança na matriz energética do transporte 

Tesla giga factory 1: 
200.000 m² de área 
construída e previsão de 
mais 3 novas fábricas 
similares (EUA, China e 
Europa) 



9 

Mineração  Beneficiamento Transformação 
Química 

Fabricação de 
células 

Minério de lítio 
(espodumênio) 

Concentrado de 
espodumênio 

LiCO3, LiOH 

Oportunidades 

 Elemento leve e com alto potencial 
eletroquímico 

 Maior energia específica, Wh/kg 

 Disponibilidade geológica  

Desafios 

 Produção de concentrado de alta qualidade 

 Melhorar a estabilidade das células em altas 
temperaturas 

 Aumentar a capacidade de armazenamento de 
energia por massa (baterias mais leves) 

Célula Li - S 
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A Codemge, por meio de participação acionária em empresas estratégicas, investe na cadeia do lítio desde a 
extração e beneficiamento até em soluções avançadas de armazenamento de energia: 

 

 Celebrado em Julho/2018, o contrato de compra de 33% das ações da Companhia Brasileira de Lítio (CBL), única 
empresa do país produtora de carbonato e hidróxido de lítio, localizada em Araçuaí/MG e Divisa Alegre/MG. 
 

 Estruturação da 1ª fábrica para a produção de células de lítio-enxofre (Li-S) do mundo, em parceria com a empresa 
britânica Oxis Energy e sua subsidiária Oxis Brasil, com transferência de tecnologia e parcerias com empresas do 
setor aeronáutico e automobilístico, sendo sua inauguração prevista para 2022. 

 
 

 

Investimentos 
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Mineração  Beneficiamento Lixiviação e 
Acabamento 

Aplicação 
Industrial 

Minério de grafita Concentrado de 
grafita 

Flake  
Expandida 

Micronizada 
Cristalina 

Oportunidades 

 Propriedades únicas de condutividade 
elétrica, térmica e lubrificante 

 Resistencia a oxidação e inerte 

 Produção de grafeno por esfoliação 

 

Desafios 

 Aplicação industrial do grafeno 

 Produção de concentrado flake grosso e de alta 
qualidade 

 Scale-up da tecnologia de esfoliação, de laboratório 
para indústria 

 

Grafeno 



Resultados: 
 10% taxa de conversão grafite/grafeno 
 150 kg/ano de capacidade instalada 
 85% taxa de conversão grafite/nanoplacas 
 1,2 tpa de capacidade instalada 
 3 produtos obtidos: 

 grafeno de poucas camadas (1 a 5 camadas) 
 nanoplacas de grafeno b (6 a 10 camadas) 
 nanoplacas de grafite ou nanografite 
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Investimentos 

Esfoliação do 
grafite 

Produtos de 
grafeno 

Aplicação na 
indústria 

Usuário Final 

MGgrafeno – fase 1 
(2016 – 2019) 

MGgrafeno – fase 2 
(2019 – 2022) 

Neographene – fase 3 
(2019 – 2022) 

Investimento: 
 Fase 1: R$ 21 Milhões 
 Fase 2: R$ 34 Milhões 

(previsto) 
Parceria: 

Equipe: 
 54 pessoas  
     (23 doutores) 

Grafita    >          Grafeno 



13 

Mineração  Beneficiamento Transformação  
Química 

Aplicação 
Industrial 

Minério de titânio 
(rutilo/ilmenita) 

Concentrado de 
titânio 

TiO2 

Oportunidades 

 Grandes recursos geológicos conhecidos de 
um mineral sem uso industrial - anatásio 

 Potencial de tornar o Brasil em líder mundial 

 Aplicação em ligas especiais 

 

 

Desafios 

 Viabilizar o aproveitamento econômico das jazidas 
de anatásio do Brasil 

 Desenvolvimento de rotas tecnológicas alternativas 
ao Processo Kroll de produção de titânio metálico  

 

 

Pó de Titânio 

Manufatura Aditiva 
e Impressão 3D 
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 Parceria com a Mosaic para viabilizar a utilização industrial do mineral anatásio 

 Minério marginal rico em titânio é extraído como estéril da lavra de fosfato 

 Em execução: estudo tecnológico do beneficiamento do minério e da metalurgia extrativa, 
objetivando a obtenção de TiO2, em escala de laboratório 

 Próximos passos: estudar a transformação do óxido em titânio metálico por processos 
alternativos (aluminotermia ou eletrólise) 

 

 

 
 

Investimentos – Desenvolvimento de Tecnologia 

 
 
 
Reserva potencial em MG: 800 Mt 
 
 
Perfil geológico da Província Ígnea Alcalina do Alto Paranaíba,  
típico de depósitos de Ti em Tapira, Serra Negra e Salitre. 
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Mineração  Beneficiamento Transformação 
Química 

Aplicação 
Industrial 

Minério de nióbio 
(pirocloro) 

Concentrado de 
pirocloro 

Ferro-nióbio 
Óxido de nióbio 
Nióbio metálico 

Oportunidades 

 Maiores jazidas de pirocloro do mundo  

 Domínio tecnológico pela CBMM 

 Novas aplicações em áreas ainda não 
conhecidas. 

 

Desafios 

 Aumento da utilização de nióbio e seus 
compostos 

 Utilização em baterias de alta 
performance - NbTiO 
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Principais depósitos brasileiros de ETRs 

Minerais fontes de ETR com aproveitamento econômico: 
 Xenotímio 
 Monazita 
 Bastnaesita 
 Argila iônica  
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Mineração  Beneficiamento Lixiviação Aplicação 
Industrial 

Minério de ETR Concentrado de 
minerais pesados 

Óxidos de ETR 
ETR Metálico 

Oportunidades 

 Recursos geológicos em Minas Gerais 

 Aplicações diversas 

 

Desafios 

 Exploração de novas jazidas 

 Desenvolvimento de tecnologia de processamento 

 Separação dos elementos em forma de óxidos 

 

Ímãs 
Permanentes 
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 Obras civis e de infraestruturas em conclusão 
 Já iniciada a entrega de equipamentos 
 Previsão de início de produção: 1º Sem/2020 
 Investimento total previsto: R$ 175 milhões 
 Capacidade instalada: 100 t/ano de ímãs 
 
 
 

Implantação do 1º laboratório-fábrica de ligas e ímãs 
de terras-raras do hemisfério sul 

Localizado em Lagoa Santa/MG, LabFabITR tem área total de 9.645 m² 



Produção de ETRs - China 
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 Maior produtor de ETR (80% da produção mundial em 2018) – Fonte: USGS 

 Verticalização da cadeia produtiva, com desenvolvimento de tecnologias para produção interna de 
imãs, eletrônicos, carros elétricos, ligas e materiais especiais 

 Controle do mercado internacional aplicando cotas de exportação limitadas por país e embargos nas 
vendas, como embargos de venda em conflitos comerciais com Japão (2010) e EUA (2019) 

 Domínio comercial a partir da década de 1990, resultado de investimentos estatais em pesquisa 
fundamental e desenvolvimento de aplicações: 

 Criação de centros de pesquisa para metais não ferrosos e foco em terra raras: General 
Research Institute for Nonferrous Metals (1952), Baotou Research Institute of Rare Earth (1963) 
e Chinese Society of Rare Earth (1980) 

 Program 863: National High Technology Research and Development Program (1986) 
 Program 973: Financiamento de pesquisa de alta tecnologia (1997) 



Serviços e Tecnologia - Austrália 
  

Centros de Pesquisa: Desenvolvimento de tecnologia mineral, aplicações, sustentabilidade e fechamento de mina 

 CSIRO – Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation 
 ANSTO – Australia’s Nuclear Science and Technology Organisation 
 SMI (JKMRC) – Sustainable Minerals Institute (Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre)  
 AMIRA International - Australian Mineral Industries Research Association 
 CSC – Cooperative Research Centres  
 ACARP – Australian Coal Industry’s Research Program 

 

Soluções para Mineração: Equipamentos, softwares, projetos e sondagem 

 MLA – Mineral Liberation Analyser 
 Deswik 
 Micromine 
 JKSimMet, JKSimFloat e JKSimBlast 
 Ausenco 
 Worley Parsons  

 Mineral Technologies (Downer) 
 Ausdrill 
 Direct Drilling Australia 
 Hagstrom Drilling 
 Whittle  



Bolsa de Valores - Canadá 
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Toronto Stock Exchange (TSX) e Toronto Venture Exchange (TSXV) 

 Líder mundial em mineração (59% do financiamento global, em 2017) 
 Comercialização de 56 bilhões de ações de companhias do setor, totalizando C$ 206 bilhões, 

em 2017 
 Total de 1163 empresas listadas, com valor de mercado de C$ 340 bilhões (2018-2019) 
 560 financiamentos obtidos, totalizando C$ 1,5 bilhões de Equity Capital 
 

Empresas Listadas com Atuação no Brasil 

 38 empresas com projetos no Brasil, sendo 16 na listagem de Venture (Mineradoras Juniors) 
e também grandes mineradoras como Kinross, Yamana, Ero Copper e Nexa, com valor de 
mercado de C$ 42 bilhões  

 Companhias com projetos no Brasil de substâncias portadoras de futuro: Sigma Lithium 
(lítio), South Star (grafita) e Canada Rare Earth (ETR) 
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 A questão ambiental é uma pauta permanente, para as empresas e governo em relação à sociedade. 
 Veículos elétricos é uma realidade, com dominância de países como China, Coreia do Sul, Japão e Alemanha. 

Tentativas frustradas do Chile, deixam a América Latina em segundo plano. 
 A iniciativa da Codemge na construção da fabrica de células de Li-S mostra a atenção que temos nesse tema. 
 A aplicação de grafeno tem um potencial enorme e que pode colocar o Brasil em posição de destaque, pois é 

detentor do segundo maior recurso de grafita do mundo. 
 O Brasil precisa retomar a agenda de discussão sobre os projetos de terras raras, como aconteceu de 2011 a 

2015. 
 A CBMM está investindo nas baterias com o uso de nióbio juntamente com a Toshiba, no Japão. 
 A Codemge está contribuindo na agregação de valor na cadeia produtiva de terras raras, construindo o 

LABFABITR para a produção de imãs permanentes. 
 A China reconhece Morro de Seis Lagos como o segundo maior deposito de terras raras do mundo.  

 https://www.researchgate.net/publication/320657484_Global_Potential_of_Rare_Earth_Resources_and
_Rare_Earth_Demand_from_Clean_Technologies 

 O modelo da China para atingir a dominância do segmento de terras raras deve ser seguido pelo Brasil na 
agregação de valor para o setor de mineração. 

 Os modelos de fomento ao negocio de mineração da Austrália e Canada podem ajudar no desenvolvimento do 
setor mineral brasileiro.  

https://www.researchgate.net/publication/320657484_Global_Potential_of_Rare_Earth_Resources_and_Rare_Earth_Demand_from_Clean_Technologies
https://www.researchgate.net/publication/320657484_Global_Potential_of_Rare_Earth_Resources_and_Rare_Earth_Demand_from_Clean_Technologies


comunicacao@codemge.com.br 


