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“Novos Materiais” do setor mineral   

• São os minerais que deverão crescer em 
importância nas próximas décadas por sua 
aplicação em produtos de alta tecnologia, em 
especial atendendo à economia de baixo 
carbono; 

• Exemplos:   Lítio, Cobalto, Grafita, Terras Raras 
Tântalo, Nióbio, Vanádio, Níquel e Cobre 



Critical Minerals Today and in 2030: An Analysis for OECD Countries (2015), modificado  

www.oecd.org/environment/workingpapers.htm 

Mineral  País  

Mais de 90% da produção concentrada em 1 país 

Elementos de Terras raras  China 

Cobalto  Congo 

Entre 80 e 90% da produção  concentrada em 1 país 

Antimônio China 

Berílio USA 

Germânio  China 

Magnésio  China 

Grafita natural China 

Entre 70 a 80% da produção concentrada em 1 país 

Lítio Austrália 

PGM  África do Sul 

Tântalo Canada  

 Contextualização dos Novos Materiais- Riscos de 
fornecimento 



 Contextualização- Minerais Críticos   

Classificação por 
aplicação final  

Valor agregado pelo 
uso final 

Concentração da 
produção  

Concentração da 
reserva 

Estabilidade politica  

Grau de 
substituição  
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Impacto Econômico 

Minerais críticos 

Fonte: Critical Minerals Today and in 2030: An Analysis for OECD Countries (2015) 

www.oecd.org/environment/workingpapers.htm 



www.oecd.org/environment/workingpapers.htm 



  

Minerais críticos  

Minerais estratégicos  
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* Caso brasileiro  

 Contextualização  do foco da 
sessão técnica de Novos Materiais  



Estratégias básicas de agregação de valor do 
setor  mineral brasileiro para os novos materiais 

Mineração  

Produto final da 
transformação ( ex: 
eletrônicos) 

$ 

Produtos /serviços 
de alto valor   

Produtos /serviços 
de alto valor   

$ 

$ 

Verticalização na cadeia produtiva  

Innovation Hub 



Estratégia de agregação de valor na cadeia 
produtiva da mineração brasileira para os novos 

materiais ( em especial na verticalização na cadeia)  

• Quais são os riscos? 

• Quais são as oportunidades ? 

• Qual a melhor etapa da verticalização na cadeia 
produtiva que concilia o risco/beneficio? 



Novos Materiais: desafios e oportunidades para 
a indústria mineral brasileira  

• Estratégias para implementação da cadeia 
produtiva para agregação de valor – realidade 
brasileira- Renato Costa- CODEMGE 

• Cases 
Terras raras – Fernando Landgraf (USP) 
Litio- Paulo Braga ( CETEM) 
Grafeno- Valdirene Pressionotto (CODEMGE) 

• Tendências de mercado e crescimento da 
demanda – Marcio Goto, Roskill 

• Abordagem do BNDES- Pedro Dias, BNDES 
 
 



Apresentação de 56 trabalhos 
técnicos  

Convite : 20 Simpósio de Mineração da ABM  


