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Summary
In this chapter Industrial Minerals is proposed as a niche for mining investors in Brazil. The nonmetallic minerals are seen as drivers for a new growing cycle in the Brazilian mining industry. The
opportunities accumulated in the past decades of stagnation are anticipated to be explored in this
new decade. The diversity that characterizes this mineral segment is explored with a view on the
enormous amount of mineral based businesses that can be created and the multiple functionality of
each mineral is discussed. Plastic and paint applications are addressed in detail as a mean to explain
the contours of functionality. Other topics also addressed include management styles needed by
successful ventures, marketing efforts required, research focus and organizational scenario in Brazil.
The facts, developments and structural transformations that anchor a boom of investments in
industrial minerals are presented and discussed. A new environment of expansion is characterized.
Mining companies are expected to be improving their competitiveness and to be developing proper
marketing and technological capabilities before going more aggressively after expansion and highly
technical demands.
Growth driving factors include: 1) the increasing attractiveness of the small and medium size
companies; 2) the improved logistics in Brazil; 3) the new innovative and very efficient supporting
programs led by governmental institutions. Mining clusters and geological districts with high growth
potential will undergo structural transformations. And mining companies will develop a more aggressive
approach in managing their businesses adding value to their assets by means of incorporating new
products, services and alliances. It is emphasized the industrial minerals is a market driven segment.
This characteristic impacts on the nature of opportunities and the management styles and skills that
industrial minerals require. Functionality and diversity are interrelated and explored as sources of
opportunities.
Minerals are classified according to industrial application, price, scale, international and domestic
scope, degree of substitution, availability, competitive structure and number of opportunities. The
broad category of industrial minerals can be divided into two major segments of product: chemical
minerals and physical minerals. Chemical raw materials, fertilizer raw materials, chemical process
aids, ceramic raw materials and metallurgical fluxes belong to the chemical minerals category.
Structural minerals, filler and extender pigments, process aids and absorbents, carriers and parting
agents belong to the physical minerals category. Chemical minerals are products employed primarily
as sources of specific chemical elements. They are sold for what they contain, not their physical
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properties. A major use is obviously as chemical raw materials. These products include salt, lime, and soda ash, which are primary
sources of sodium, chlorine, or calcium. An even larger category is fertilizer raw materials, of which phosphates, sulphur, and
potash represent over 90% of the demand. Smaller categories include chemical process aids, primarily such water-treatment
minerals as salt, lime, and salt cake and ceramic raw materials. Physical minerals are products sold to performance specifications.
These products are purchased for what they do, not for what they contain. Important properties often include brightness, specific
gravity, hardness, colour, absorption characteristics and conductivity, among others. Structural minerals are the largest subgroup
of physical minerals. Sand and gravel and crushed stone are the two major components in this segment. But these products are very
low in price and tied to construction activity. Extender and fillers are the largest segment in terms of number of products,
composed of roughly 15 different minerals. This is the most stable group of physical minerals and the most profitable. Historically,
during the 80’s, in USA, average profitability of extender and filler suppliers had been twice that of chemical mineral suppliers.
Extender and filler minerals together with other specialty physical minerals are also known as functional minerals.
This chapter addresses what it takes for industrial mineral businesses to succeed and dedicates a special analysis for the extender
and filler minerals, analyzing the typical business and marketing characteristics and the skills required in a very competitive
environment. Extender and filler pigments, also called functional minerals, are one of the most specialized categories of industrial
minerals. Unlike chemical, fertilizer, or structural minerals, extender and filler pigments are true specialties, marketed in relatively
small volumes, with high value added, to a larger number of consumers. Although extender and fillers represented only 0,3% of the
total tonnage of industrial minerals, they accounted for almost 5% of the dollar value in North America in the 80’s, clearly
illustrating their higher average value per tonne. As a result, it takes a unique company culture to succeed in this market. The
extender and filler business is characterized by high technical service requirements and above normal research and development
costs. Efficient processing is important, but the ability to upgrade and modify products, by ultra-fine grinding, calcining or surface
treatment, is crucial in order to satisfy unique consumer demands. The non-cyclicality and profitability of this business attracted
several suppliers of commodity industrial minerals. These efforts, however, had produced only limited success due to a lack of
understanding of the differences between extender and filler pigments and other commodities.
Examples and concepts of opportunities available at the market and at the production side are preserved. R&D programs can
accelerate the expansion of the industrial minerals segments with emphasis on ceramic mineral raw materials and functional
minerals.

Introdução
Este texto propõe-se a desenvolver um entendimento mais
apurado sobre as peculiaridades que diferenciam os Minerais
Industriais dos demais segmentos minerais metálicos,
energéticos, gemas e minerais raros e preciosos. Subseqüentemente Minerais Industriais são aqui abordados pela ótica
de inovações de base mercadológica, tecnológica e gerencial.
Estas inovações, uma vez integradas e implementadas, podem
alavancar um grande potencial de crescimento dos negócios
com Minerais Industriais no País.
Novos instrumentos de fomento que priorizam os Minerais
Industriais no Brasil são objeto de análise.
As inovações de base mercadológica estão ancoradas em
modelos de negócio que valorizam os recursos minerais pela
verticalização, pelo aumento do desempenho funcional, pela
agregação de serviços e aprimoramentos logísticos, entre
outros avanços.
O Brasil domina as tecnologias de concentração e
processamento mineral de amplo uso pelas commodities
metálicas e não-metálicas. Oportunidades para a conquista
de novos espaços de mercado estarão centradas na capacidade
dos investidores brasileiros de otimizar o desempenho funcional
de seus minerais industriais em segmentos industriais diversos

e de satisfazer diferenciadamente à demanda. Minerais Físicos
Funcionais, por exemplo, é a categoria que mais bem ilustra
este novo espaço competitivo. Neste texto, são discutidas
aquelas inovações e aqueles conhecimentos de base
tecnológica que priorizam a otimização da funcionalidade do
mineral em variadas aplicações industriais pelo processamento
avançado do mineral e pelo domínio e controle da interface
com outros materiais em que é incorporado.
As propriedades intrínsecas dos minerais e aquelas
derivadas ou modificadas pelos processamentos mais finos
determinam as funções industriais, os desempenhos específicos
e a competitividade de cada espécie nas aplicações industriais
diversas. A funcionalidade permite a inserção dos minerais
nas cadeias produtivas e articula-se com a logística como
forma de segmentar e contextualizar os Minerais Industriais
dentro da grande diversidade e amplitude de negócios que
caracterizam este setor da mineração.
As inovações gerenciais traduzem a capacidade do País
de gerir os instrumentos de competitividade. Enquanto
Universidades, Centros de P&D e seus pesquisadores e
especialistas têm apoiado a consolidação tecnológica de
oportunidades de negócio, o binômio inovações e
oportunidades, integrado à competitividade do País, permitiu
que o Brasil entrasse nos anos 2000 consagrando a indústria
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mineral como um dos segmentos industriais que irá
apresentar taxas elevadas de crescimento nos próximos 20
anos. Os Minerais Industriais estão viabilizando a ampliação
do conhecimento do potencial geológico em não-metálicos do
território nacional, a potencialização de oportunidades para
pequenos e médios negócios que predominam na economia
nacional, a atração de novos investidores e a consagração do
País no mercado internacional de Minerais Industriais.

Definições
A descrição clássica do termo Minerais Industriais incorpora
nesta categoria todas as rochas e minerais, incluindo os
sintéticos de origem mineral, predominantemente nãometálicos, que por suas propriedades físicas ou químicas, e
não pela energia gerada ou pelos metais extraídos, podem
ser utilizados em processos industriais, de modo geral com
múltiplas funções, com maior ou menor valor agregado, ou
como aditivo, diretamente como lavrado, ou após
beneficiamento e processamento.
O Tab. IX.1 lista as espécies minerais ou grupos minerais
que constam na revista inglesa Industrial Minerals
(www.mineralnet.com.uk) – uma referência bibliográfica
mundial do setor.
A relação de Minerais Industriais pode ser ampliada com
(a) minerais mais raros e de aplicação muito específica; (b)
rochas industriais de ocorrência regional restrita, como no
caso do agalmatolito de Minas Gerais; (c) outras espécies
minerais produzidas artificialmente, como sílicas especiais e
pós-cerâmicos; (d) minerais modificados, como argilas ativadas

e caulim calcinado; (e) resíduos inorgânicos e subprodutos
como fosfogesso e cenosferas, entre inúmeros outros; e (f)
rochas ornamentais e de revestimento para construção civil.
Harben (1999), em seu livro The Industrial Minerals Handbook,
apresenta um guia de mercados, especificações e preços para
os principais Minerais Industriais.
Presume-se que os resíduos industriais e de mineração
crescerão em importância econômica e mercadológica nestes
próximos 20 anos, diante de sua importância na sustentabilidade de operações industriais e minerais, na abertura de
novos negócios e na reabilitação e na retomada de minas
antigas. O foco da reciclagem será os depósitos e as operações
industriais próximos aos grandes pólos industriais e a
recuperação de materiais de alto valor com tecnologias mais
eficientes. O sucesso dos negócios com os Minerais Industriais
vai depender do grau de intimidade dos produtores com o
mercado, com os elos da cadeia produtiva e com as aplicações
finais. A Tab. IX.2 e a Tab. IX.3 apresentam as aplicações
industriais mais importantes para um grupo de minerais selecionados. A relação de segmentos industriais onde os Minerais
Industriais podem ser utilizados é bastante extensa e
diversificada, incluindo desde indústrias farmacêuticas a
cerâmicas tradicionais ou de alto desempenho, construção civil,
papel, defensivos agrícolas, fertilizantes, tintas e plásticos de
engenharia civil, entre inúmeros outros.
Conhecer as peculiaridades dos Minerais Industriais,
diferenciando-os dos metálicos que caracterizam a cultura
mineral predominante no País, e contemplar as escalas mais
adequadas e típicas para cada mineral não-metálico são
requisitos para a viabilização e a valorização ótima dos
empreendimentos neste setor mineral. O foco no mercado
deve ser assegurado em todas as fases da produção dos

Tabela IX.1 Classificação da revista Industrial Minerals
Table IX.1 Index of Industrial Minerals
Minerais abrasivos
Agregados
Alumina/bauxita
Minerais de antimônio
Argilas plásticas/”ball clay”
Barita
Bentonita/atapulgita/sepiolita
Minerais de berílio
Boratos
Bromo/iodo
Carbonato de cálcio
Cimento
Cromita
Diamante
Diatomita
Dolomita
Feldspato/nefelina-sienito

Fluorita
Grafita
Gipsita
Óxido de ferro
Caulim/haloisita
Calcáreo/cal
Minerais de lítio
Magnesita
Minerais de manganês
Mica
Nitratos
Olivina
Perlita
Fosfatos/apatita
Potássio
Pedra-pome
Piritas

Pirofilita
Minerais terras-raras
Sal
Sílicas/quartzo
Minerais de silimanita
Ardósia
Carbonato de sódio
Minerais de estrôncio
Enxofre
Talco
Minerais de titânio
Vermiculita
Wollastonita
Zeólitas
Minerais de zircônio
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Minerais Industriais, incluindo no início dos trabalhos geológicos
em um novo depósito.
O perfil da demanda de Minerais Industriais em cada um
dos segmentos industriais apresentados na Tab. IX.2 e na Tab.
IX.3 é específico. Os principais desafios da empresa mineral
neste contexto são maximizar e consolidar valor e participação
de mercado. A importância da segmentação dos Minerais
Industriais de acordo com a aplicação final é enfatizada a
seguir com adoção de termos já consagrados mundialmente.
• Argila Coating Clay;
• Talco cosmético;
• Argila tixotrópica;
• Alumina grau eletrônico;
• Magnesita feed grade;
• Cromita refratária;
• Gesso agrícola; e
• Quartzo ótico.
A valorização dos produtos Minerais Industriais está
condicionada tanto à competitividade do produto e ao mercado,
como também à maturidade do produtor e do fornecedor para
a gestão de negócios e sua capacitação para maximizar
segmentação e diferenciação como estratégia de marketing.
O sucesso dos negócios com Minerais Industriais requer o

entendimento de que a diferenciação vai demandar o domínio
de tecnologias de produto e aplicação, comparada à ênfase
nas tecnologias de produção e logística que prevalece nos
negócios com as demais commodities minerais. A segmentação,
por sua vez, vai demandar maior ênfase no marketing do
sistema produto mineral/aplicação, comparado ao marketing
restrito à espécie mineral que persiste nas demais commodities.
O entendimento que se apresenta é que sejam maximizados
os parâmetros convencionais de competitividade atrelados a
custos, consagrados na gestão de processos, operações,
logística e controle ambiental para as commodities, sejam
elas metálicas ou não-metálicas.
A segmentação mercadológica é uma estratégia de
marketing aplicável aos Minerais Industriais como forma de
explorar a diversidade que caracteriza este segmento mineral,
tirando vantagem das particularidades dos sistemas mineral/
produto/aplicação/cliente. Em tese, um mesmo produto mineral
pode ter preços diferentes em sistemas diferentes.
A segmentação mercadológica requer da indústria mineral
uma estrutura técnica, administrativa e comercial polarizada
para os segmentos-alvo e compatível com o perfil da demanda.
A segmentação mercadológica é uma estratégia muito nova e
de difícil assimilação e execução para a maioria das
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mineradoras do País, cuja cultura ainda é muito extrativista e
está mais dirigida para a comercialização de commodities.
A segmentação mercadológica como estratégia de marketing
não pode ser confundida com ações especulativas que tirem
vantagem de condições atípicas e temporárias do mercado.
A identificação do perfil da demanda e a elaboração e a
implementação desta estratégia de marketing requerem
sensibilidade, competência técnica e mercadológica.
O novo paradigma para os negócios com Minerais Industriais
é o Marketing da performance industrial de seu produto mineral.
O produtor mineral deve negociar o preço do desempenho de
seu produto em cada aplicação, fortalecendo o comércio de
serviços ou conhecimentos, diferentemente do observado no
comércio de commodities minerais.
O espaço de tempo entre inovações tecnológicas e
mercadológicas é cada vez mais reduzido. As empresas de
Minerais Industriais não estão adequadamente organizadas
para a polarização da capacitação tecnológica e organizacional
para o mercado, que induz o desenvolvimento de vantagens
competitivas. Esta inadequação é evidenciada nos principais
elementos organizacionais das empresas de mineração, nas
suas características estruturais e culturais, na qualificação da
força de trabalho e na presença de procedimentos e estratégias
adequados para a absorção de conhecimentos.
A cultura das mineradoras é extrativista, conservadora e
totalmente direcionada para a comercialização de commodities.

A memória de conhecimentos e experiências relativas ao
desempenho e à aplicação dos produtos é limitada e a
qualificação típica dos funcionários das mineradoras
compromete sua competitividade no mercado operacional e a
diferenciação de produtos e serviços. Nas gerências destas
empresas prevalecem padrões gerenciais ultrapassados e a
despreocupação com a interface com o mercado. Toda a
capacitação organizacional das empresas de Minerais Industriais
é baseada em sua função de extração de commodities minerais.
Só estarão aptas a participar dos segmentos de mercado mais
atrativos aquelas empresas que identificarem suas vantagens
competitivas e se viabilizarem organizacionalmente e
tecnologicamente.

Posição relativa das reservas e produção
de Minerais Industriais
A Fig. IX.2 e a Fig. IX.3 consolidam os dados do Anuário
Mineral Brasileiro para as reservas e os volumes de produção
para minerais não-metálicos no ano 2000. Na produção de
várias espécies minerais não-metálicas é evidente a carência
de maior conhecimento geológico das áreas de lavra para
possibilitar a expansão da produção e o aumento da
competitividade dos empreendimentos minerais.
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Figura IX.1 – Modelo de tecnologia de produto e marketing para
Minerais Industriais

Figure IX.1 – Technological Model of product and marketing for Industrial
Minerals

Figura IX.2 – Reserva das substâncias minerais industriais

Figure IX.2 – Reserves of industrial minerals
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Figura IX.3 – Produção bruta dos Minerais Industriais

Minerais Industriais no Brasil
Os anos 2001 e 2002 são marcados por uma série de
acontecimentos que evidenciam a retomada da mineração como
um dos segmentos industriais do País de maior potencial de
crescimento para os próximos 20 anos. No período 1995/2000,
o setor mineral como um todo teve um crescimento médio
anual de 8,2%. Incluindo-se a primeira etapa de transformação
na sua cadeia de verticalização, os Negócios de Base Mineral
(“mineral business”) têm sido responsáveis por 8,5% do Produto
Interno Bruto – PIB, conforme dados do Centro de Tecnologia
Mineral – CETEM (www.cetem.gov.br). Os Minerais Industriais,
por sua vez, são um novo nicho de oportunidades até então
pouco explorado. Enquanto nas operações de metálicos e nas
grandes minerações de não-metálicos consagra-se a
consolidação e a expansão dos líderes de mercado, nos
Minerais Industriais predomina a emergência da diversidade
dos negócios com não-metálicos.
Nos anos 60 a 80, a atenção dos grandes investidores da
mineração e as políticas oficiais de fomento estiveram voltadas
para minerais metálicos, petróleo e gás natural, e algumas
poucas commodities não-metálicas como cimento e insumos
fertilizantes. Os demais Minerais Industriais ficaram em
segundo plano. Os insumos minerais para construção civil não
foram priorizados e as operações de pequeno porte, com alto
grau de informalidade e baixa capacitação tecnológica,
multiplicaram-se. Chegamos à década de 80 com um grande

Figure IX.3 – Gross production of Industrial Minerals

atraso na qualidade e na tecnologia da produção dos Minerais
Industriais, demandados por um parque industrial que
experimentou expressivos avanços tecnológicos e produtivos.
O atraso tecnológico entre a produção nacional de Minerais
Industriais e a de países desenvolvidos pode chegar a 20
anos no caso de alguns minerais funcionais.
No mercado doméstico, as indústrias consumidoras,
insensíveis à importância dos minerais em seus produtos e
em sua competitividade, priorizaram apenas preço em
detrimento de critérios técnicos e estratégicos de compra.
Os mineradores, por sua vez, não tiveram competência técnica
e comercial para valorizar seus produtos e aproveitar as
oportunidades de mercado.
A posição brasileira no comércio internacional de minerais
não-metálicos é muito tímida. Apenas 5,6 milhões de toneladas
e US$ 1,5 milhão foram exportados no ano 2000.
A participação no Produto Mineral Bruto – PMB dos nãometálicos (16,4%), em relação aos metálicos, é outro indicativo
do potencial de crescimento da produção brasileira de Minerais
Industriais. A literatura sugere que um país atinge sua
maturidade industrial quando o valor da produção de nãometálicos supera o da produção de metálicos. Isto aconteceu
na Inglaterra no século XIX, nos Estados Unidos no início do
século XX, na Espanha no começo dos anos 70 e na Austrália
no final dos anos 80.
O desinteresse das décadas passadas pelos Minerais
Industriais era tanto econômico quanto acadêmico. A carência
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de políticas oficiais que estimulassem este segmento também
se explicava pela atuação muito restrita das instituições de
ensino superior e de P&D.
Estima-se que a participação dos Minerais Industriais
no PMB esteja aquém da realidade, à medida que ocorre
uma grande informalidade nos contratos de âmbito regional.
A importância do setor deve também ser analisada quanto à
sua capacidade de agregação de valor pela verticalização.
Comparativamente ao minério de ferro que domina a pauta
de exportações, os Minerais Industriais são comercializados
dominantemente no mercado interno e lideram entre os
negócios de verticalização imediata.
Abaixo, são apresentados os principais complexos
produtivos, os maiores consumidores de Minerais Industriais:
Construção Civil: Areia, cascalho, pedra britada,
agregados alternativos, argamassas, cimento, rochas
naturais de revestimento, mármore e granito, quartzitos,
ardósia, entre outros.
Cerâmicas e Vidrarias: Matérias-primas minerais diversas
para cerâmica vermelha, cerâmica de revestimento, louças
sanitárias, cerâmica artística, branca e de hotelaria,
cerâmica técnica, indústria de vidros, refratários.
Fertilizantes e Alimentação Animal: Insumos minerais
macronutrientes à base de potássio, fósforo e nitrogênio,
condicionadores diversos, cal e calcário, insumos minerais
micronutrientes e aditivos diversos.
Siderurgia e Fundição: Matérias-primas diversas com
grande participação de minerais importados pela logística
privilegiada destes segmentos.
Tratamento de Efluentes: Um segmento emergente de
aplicação de Minerais Industriais que, neste contexto,
também são chamados de minerais verdes.
Indústria Química: Os Minerais Industriais do grupo químico
são utilizados aqui como precursores e dopantes na
síntese de diversos compostos ou como aditivos de
processo.
Celulose, Papel, Tintas, Plásticos, Borracha, Adesivos e
Selantes: Este é o universo de aplicação dos minerais
funcionais, cargas e extensores minerais.

Potencial e Desenvolvimento
A vitalidade dos segmentos industriais listados no parágrafo
anterior e a crescente competitividade e atratividade de pólos
de base mineral já consolidados em algumas regiões
evidenciam o potencial de crescimento dos Minerais Industriais
no País.
As grandes oportunidades que se acumularam nas últimas
décadas e que vinham aguardando investidores estarão,
definitivamente, sendo exploradas nesta década. O Brasil tem
um número muito grande de depósitos de Minerais Industriais

inexplorados, lavrados ou industrializados com pouca
agregação de tecnologia. Atrasos tecnológicos para a sua
industrialização e aplicação ampliaram-se nas décadas
passadas. Negócios muito atraentes com estes minerais são
agora acessíveis a pequenos e médios investimentos. O crescimento modulado, viável para muitos minerais, é conveniente
para o período atual de carência de capital, de incertezas e
ciclos curtos da economia brasileira. Oportunidades para novos
negócios estão concentradas em crescimentos segmentados
da demanda, desenvolvimento de novas aplicações, inovações
tecnológicas, avanços na logística de transporte, regionalização
da demanda e fornecimento e exportação. Os mineradores
que não se adaptarem ao perfil de maior conteúdo tecnológico
e focado em desempenho da demanda estarão definitivamente
marginalizados.
É proposta a emergência de um Novo Ciclo da Mineração
Brasileira, ancorado na exploração dos Minerais Industriais
que estarão alavancando uma nova fase de expansão da
mineração. Os anos 90 criaram as bases para este novo
momento que se antecipa estar emergindo nesta primeira
década de 2000.
O I Simpósio Brasileiro de Minerais Industriais, realizado
em São Lourenço (Ciminelli, 1992), em parceria com a revista
Industrial Minerals (www.mineralnet.co.uk), inaugurou a série
de eventos sobre o tema e contribuiu para o crescimento do
interesse pelos Minerais Industriais. Desde então, o Brasil
passou a ser tema anual na Industrial Minerals. A Associação
Brasileira de Cerâmica (www.abceram.org.br) passou a realizar
desde 1993 eventos dedicados a temas específicos sobre os
minerais cerâmicos e demais Minerais Industriais. Encontros
Anuais de Mineradores e Consumidores passaram a fazer parte
da agenda anual da Associação. Os Congressos de Geologia
ao longo da década de 90 promoveram diversas sessões
especiais, workshops, painéis e mesas-redondas que buscavam
estimular a atenção para este segmento de não-metálicos.
Em 1994, pela primeira vez, o Ministério de Minas e
Energia, por meio do Plano Plurianual para o Desenvolvimento
da Indústria Mineral Brasileira – edição 1994, particularizou
ações para os Minerais Industriais, diante da perspectiva de
falta de matéria-prima para atender à demanda crescente da
indústria nacional.
Ciminelli (1997) lançou a tese de que 90 seria a década
dos Minerais Industriais no Brasil. As empresas voltaram a se
capitalizar e vários segmentos de produção de Minerais
Industriais se qualificaram para projetos de reinvestimento
ou diversificação, dentro das exigências de risco e retorno
típicas de um período de grandes incertezas econômicas para
o País. A tese persiste, o setor expandiu-se, mas não às
taxas esperadas. É provável que se tenha adiado uma vez
mais o boom dos Minerais Industriais no Brasil.
As oportunidades segmentadas por mineral ou aplicação
industrial admitem investimentos de pequeno a grande porte,
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em que são favorecidos os grupos mais bem equipados técnica
e mercadologicamente. Destaca-se a possibilidade de fuga
ao conceito de “commodities” e a alta lucratividade de certos
segmentos de Minerais Industriais. Empresas americanas e
européias de minerais metálicos reconheceram estas
oportunidades e realizaram grandes investimentos na
diversificação de suas atividades. Exemplos são a Anglo
American, Rio Tinto e Imeris.
O Brasil tem reservas suficientes de Minerais Industriais,
mas carece de planos mais estruturados de pesquisa, definidos
a partir de levantamento das reais necessidades da indústria
nacional. É imprescindível que já na cubagem sejam
caracterizados todos os parâmetros tecnológicos necessários
para a previsão das possibilidades de tratamento e aplicação
industrial. Os sistemas de fomento disponíveis ainda não
encontraram mecanismos para estimular a pesquisa geológica
nas áreas de lavra.
A edição de agosto de 2001 da revista Industrial Minerals
publica por Crossley (2001) o artigo “The real deal – Brazil’s
industrial minerals: market & supply”. A manchete do artigo
evidencia o otimismo internacional para os nossos Minerais
Industriais:
New economic stability and prosperity in South America’s
biggest country is bringing foreign and domestic recognition
and investment for Brazil’s industrial minerals. For decades
Brazil has been renowned for its world-class graphite, bauxite,
kaolin and asbestos deposits, and now with the expansion
and modernization of the consuming industries – particularly
those linked to the construction sector – Brazil is opening

its doors wider to those who can precipitate growth in the
supply of mineral raw materials.
O volume das exportações brasileiras de Minerais Industriais
é pequeno – não representa mais que 2% do total das
exportações mundiais de Minerais Industriais destinadas ao
Japão, EUA e Europa (superior a 100 milhões de toneladas/
ano). O valor total das exportações brasileiras de Minerais
Industriais alcançou em 2000, segundo o Anuário Mineral
Brasileiro, U$ 1,5 bilhão FOB (Free on board – Mercadoria
livre a bordo). A participação dos líderes da pauta de
exportação é mostrada na Fig. IX.4. Tanto os minerais líderes
da pauta de exportação quanto os outros apresentados na
Tab. IX.4 têm grande potencial de crescimento nos seus volumes
exportados.
A existência de mercado para nossos Minerais Industriais
no exterior é uma realidade, embora se deva estar atento às
modificações decorrentes da consolidação dos blocos
econômicos, da evolução das exportações chinesas, do
crescente protecionismo comercial, da introdução de novas
tecnologias de produção industrial e da crescente preocupação
com doenças ocupacionais e com o controle ambiental
relacionados com os Minerais Industriais.
A Fig. IX.5, complementada pela Tab. IX.4, apresenta os
Minerais Industriais mais importantes da pauta de importações
no Brasil. Em todos os minerais há condições de substituir
uma fração importante das importações mediante a agregação
de tecnologia e a implementação de avanços logísticos.
O Brasil atingiu uma escala de produção importante e um
estágio de maturidade que viabiliza uma nova fase de expansão

Figura IX.4 – Exportação do setor de Minerais Industriais

Figure IX.4 – Exports of Industrial Minerals
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Figura IX.5 – Importação do setor de Minerais Industriais

Figure IX.5 – Imports of Industrial Minerals

e modernização. A abertura da economia brasileira aliada
aos movimentos mundiais de globalização dos mercados são
fatores importantes para o desenvolvimento do segmento no
Brasil. O crescimento e a valorização da produção destes
minerais serão liderados pelos mineradores mais capacitados
para o desenvolvimento de vantagens competitivas com base
em custo, qualidade, diferenciação de produtos e serviços.
Rochas ornamentais é um dos setores com maiores
perspectivas de crescimento no comércio exterior. Segundo
Chiodi (2002), a produção mundial de rochas ornamentais e
de revestimento atingiu o patamar de 60 milhões de toneladas
no ano 2000. Prevê-se que em 2025 a produção mundial
atingirá 320 milhões de toneladas/ano, multiplicando-se por
oito as atuais transações internacionais, estimadas em 23

milhões t/ano. O Brasil é um dos grandes produtores e
exportadores mundiais. Sua produção totaliza 5,2 milhões t/
ano, abrangendo 500 variedades comerciais derivadas de 1.300
frentes ativas de lavra. Estima-se a existência de 10.000
empresas do setor atuantes no Brasil, responsáveis por
105.000 empregos diretos. As transações comerciais no
mercado interno e no externo movimentam mais de US$ 2
bilhões/ano. As exportações brasileiras de 2001 atingiram
US$ 279,6 milhões, correspondentes a 1,1 milhão de toneladas.
Mantendo-se o crescimento de 12% ao ano, compatível com a
média dos últimos 5 anos, projetam-se patamares de
exportação de US$ 500 milhões em 2006.
No curto prazo, para uma maior competitividade ante a
China e a Índia – nossos principais competidores no mercado

Tabela IX.4 Oportunidades na exportação/importação de outros minerais
Table IX.4 Export/import oppotunities for other minerals
Outros minerais da pauta de importações

Outros minerais da pauta de exportações

com grande potencial de substituição por

com grande potencial de crescimento

produtos brasileiros
Diatomita

Argilas Refratárias

Feldspato

Grafita

Gipsita

Mica

Talco

Quartzo

Argilas cerâmicas e refratárias

Vermiculita

Caulim Calcinado

Gipsita
Sais de Bário
Diatomita
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internacional –, enfatiza-se a necessidade de adequação das
linhas de crédito e uma ampla reformulação das bases
tributárias. O setor de rochas ornamentais e de revestimento
é constituído por pequenas e médias empresas, que no
momento não têm acesso a linhas de crédito específicas e
têm suas atividades prejudicadas pelos impostos e taxas
vigentes.
A curto e médio prazo, aponta-se como relevantes a
modernização das marmorarias, como base para o
fortalecimento do mercado interno e exportação de produtos
acabados e serviços; a capacitação tecnológica da indústria
brasileira de máquinas e equipamentos, visando à sua
adequação qualitativa e quantitativa para o atendimento do
mercado interno e do externo; e a qualificação dos insumos e
materiais de consumo do beneficiamento para otimização da
serragem e polimento de chapas e lajotas.
O desenvolvimento do setor depende da articulação dos
arranjos produtivos locais (clusters) por meio da caracterização
do perfil do mercado consumidor, da formulação de bases
para criação de cooperativas de produtores/beneficiadores,
da montagem de consórcios de exportação, da composição de
centrais de matérias-primas e centrais de beneficiamento e
da capacitação de centros de pesquisa para estudos de
aproveitamento industrial de resíduos, caracterização
tecnológica e diversificação de produtos comerciais, certificação
de origem das rochas e aprimoramento de insumos.
Levantamentos efetuados para o setor no Estado de Minas
Gerais evidenciaram grande capacidade de geração de emprego
e renda, bem como caracterizaram as rochas ornamentais e
de revestimento como um vetor efetivo de interiorização do
desenvolvimento. Estimou-se ser de US$ 12 a 13 mil o custo
médio para geração de um emprego no setor. Estudos recentes
do Banco Mundial mostram que a cada US$ 1 bilhão exportado,
independentemente do setor de atividade envolvido, gera-se
de 50 a 70 mil empregos diretos. Considerando-se a projeção
de 12% de incremento anual das exportações do setor de
rochas, pode-se, assim, estimar a geração de no mínimo 15 a
22 mil empregos pelo setor até o ano 2006. Em outras
simulações, que prevêem crescimento mais acentuado e
possível participação de rochas processadas nas exportações,
o setor poderá gerar até 45 mil empregos no mesmo período.

A Arrancada dos Minerais Industriais
O ritmo de crescimento do final da década de 90 – início dos
anos 2000 –, para o segmento dos Minerais Industriais, ainda
é considerado tímido comparativamente à expectativa criada
pelo potencial de novos negócios e pelas perspectivas de
crescimento e transformação da demanda. Porém, as bases
para a arrancada deste segmento estão instaladas, e vários
acontecimentos empresariais em anos recentes sinalizam a

dinâmica e a maturidade dos negócios com Minerais Industriais
e atestam que as transformações em direção a um novo
patamar de negócios estão em fase de consolidação.
Abaixo, são apresentados alguns macroindicativos da
dinâmica deste segmento que serão trabalhados nos próximos
parágrafos para caracterizar um panorama atual muito
favorável a uma arrancada dos negócios com Minerais
Industriais no Brasil.
• Tecnologia de Produto e Marketing – Minerações adotam
perfil empresarial mais competitivo voltado para tecnologia
de produtos e para marketing mais competitivo e
diferenciado;
• Acontecimentos empresariais importantes: aquisições,
expansões, diversificações;
• Recursos humanos e infra-estrutura para inovação;
• Inovações nos programas de fomento governamental para
a mineração;
• Foco na pequena empresa.
O segmento de Minerais Industriais pode ser avaliado como
um nicho de oportunidades de investimento em mineração.
A categoria é constituída de diversas espécies minerais, que
geram múltiplos produtos destinados a funções industriais
diferentes, com características físicas, químicas e de
desempenho específicas, serviços complementares adequados
a cada cliente/segmento, que, por sua vez, permitirão ao
empresário explorar possibilidades de agregação de valor e
diferenciação de seu produto no mercado. A capacidade de
agregação de valor e de diferenciação dos produtos minerais
será determinada pela capacitação tecnológica da empresa.
A competência das empresas de Minerais Industriais para
comercializar seus produtos plenamente caracterizados quanto
a suas propriedades, seu desempenho, sua embalagem e seus
serviços complementares se traduz em competitividade com o
crescimento do comércio eletrônico entre empresas.

Tecnologia de Produtos e Marketing
Da Tab. IX.5 à Tab. IX.7, é apresentada uma proposta de
perfil de sucesso para empresas de Minerais Industriais,
elaborado pela empresa Kline Co. americana e apresentado
por Eckert (1985). Várias empresas brasileiras já estão adotando
este modelo. O setor de cargas minerais é um dos mais sensíveis
aos atributos propostos como requisitos para o sucesso do
negócio. Produtores brasileiros de talco, agalmatolito, caulim
e carbonato de cálcio já seguem este modelo empresarial.
A expressão Minerais Industriais tem mérito estratégicomercadológico, pois posiciona as empresas e os gestores de
negócios com Minerais Industriais relativamente aos segmentos
industriais de aplicação dos produtos minerais. Neste contexto,
a denominação Produto Mineral fortalece-se ante a cultura
tradicional da mineração de referência restrita à Espécie
Mineral. Vários nichos de mercado pouco conhecidos ou
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ausentes da literatura podem existir para cada um dos sistemas
minerais/segmentos citados. O sucesso dos negócios com os
Minerais Industriais vai depender, em grande parte, do grau
de intimidade dos produtores com o mercado. Conhecer as
peculiaridades desta categoria, diferenciando-a dos metálicos
que representam a cultura mineral predominante no País, e
contemplar as escalas mais adequadas para cada mineral nãometálico são requisitos para a viabilização dos empreendimentos neste setor. O foco no mercado deve estar presente
em todas as fases da produção dos Minerais Industriais, desde
o início dos trabalhos geológicos em um novo depósito mineral.
O fornecedor de Minerais Industriais conta com um recurso
incomum para a valorização de seus negócios pela maior
agregação de valor e a ampliação de sua competitividade
pela diferenciação. Preços podem variar 1.000% ou mais entre
produtos derivados de um mesmo concentrado ou precursor
mineral uma vez maximizados os parâmetros convencionais
de competitividade atrelados a custos, por meio da gestão de
processos, operações, logística e controle ambiental das
commodities, sejam metálicas ou não-metálicas. No caso dos
Minerais Industriais, pode-se ampliar a competitividade pela
diferenciação dos produtos pela agregação de parâmetros
técnicos, de desempenho e serviços. À medida que o mineral
evolui do conceito primário de insumos ou matérias-primas
para o conceito de materiais, aditivos, auxiliares de processo,

absorventes, nutrientes, serviços de aplicação ou desempenhos
garantidos, ampliam-se as conquistas de valor e os ganhos
de competitividade por diferenciação e marketing.
A capacitação tecnológica das empresas torna-se um
atributo determinante da capacidade de agregação de valor e
diferenciação de produtos. Em algumas categorias, como nas
Cargas Minerais, a competitividade das empresas depende de
perfis empresariais e negócios específicos (referidos da Tab.
IX.5 à Tab. IX.7), em que padrões de capacitação tecnológica
de classe mundial são requisitos. O desenvolvimento pelas
empresas brasileiras do nível demandado de capacitação
tecnológica é um desafio difícil de ser suplantado diante das
restrições de natureza gerencial, cultural e financeira nas
empresas. Há também restrições de natureza conjuntural pela
fraca infra-estrutura tecno-científica provida pelo País. A compra de tecnologias na forma de pacotes ou de equipamentos
supostamente atualizados é uma solução parcial e arriscada.
Ampliando a análise do segmento de Cargas Minerais, o
mercado brasileiro está de 10 a 20 anos atrasado em relação
ao mercado americano, no que se refere a tecnologias de
produto e de aplicação e à capacidade e habilidade para
diferenciação e agregação de valor a produtos e serviços. Na
análise deste segmento, adotar os números, as práticas e os
padrões empresariais, gerenciais, operacionais, de qualidade
e desempenho do mercado americano, como indicadores do
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potencial de crescimento e das oportunidades do mercado
brasileiro para as cargas minerais, é uma iniciativa plenamente
aceitável. Cargas e extensores minerais constituem uma das
categorias mais especializadas dos Minerais Industriais.
Diferentemente dos minerais químicos, minerais fertilizantes
ou estruturais, as cargas e os extensores minerais são
especialidades de fato, comercializados em volumes
relativamente pequenos, de alto valor agregado, para um
grande número de consumidores. Na década de 80, nos Estados
Unidos, embora representando apenas 0,3% do volume total
de produção de Minerais Industriais, as cargas minerais
participaram com 5% do valor total das vendas, em US$, o
que ilustra seu alto valor por tonelada.
As oportunidades e as rentabilidades muito atrativas do
segmento cargas minerais só podem ser exploradas, porém,
por companhias que desenvolvam uma cultura específica.
Os negócios com as cargas minerais são caracterizados pela
forte exigência de serviços técnicos e pelos custos de pesquisa
e desenvolvimento acima do convencional. Tecnologias de
processamento mineral eficientes são importantes, como
também o aprimoramento do desempenho e a modificação
dos produtos por meio de moagem ultrafina, calcinação ou
tratamento superficial – combinada com a valorização de seu
desempenho funcional, alcançado em laboratórios
especializados com recursos humanos altamente qualificados
– são cruciais para a satisfação das demandas específicas
dos consumidores. Várias empresas de commodities minerais
aventuraram-se neste segmento de cargas, reconhecendo sua
característica de negócios não-cíclicos e a rentabilidade muito
atraente, mas fracassaram por não entenderem as peculiaridades e a diversidade dos negócios com Minerais Industriais.
A capacitação tecnológica das empresas de Minerais
Industriais aplicada na caracterização precisa dos produtos
minerais fortalece-se como fator de competitividade à medida
que cresce a prática do comércio eletrônico entre empresas,
o B2B, que, por sua vez, demandará uma formalidade
contratual e informativa pouco praticada no mercado atual.
As empresas brasileiras não estão capacitadas para a nova
linguagem técnica que será demandada das empresas de
Minerais Industriais nas negociações eletrônicas.

Acontecimentos Empresariais Importantes
Vários acontecimentos empresarias recentes comprovam a
grande dinâmica que hoje caracteriza o segmento de Minerais
Industriais e fortalecem o entendimento de que a fase de
arrancada dos negócios com Minerais Industriais é uma
realidade no Brasil. Movimentos empresariais na área de
Minerais Industriais passaram a ser uma constante e diversos
exemplos podem ser citados, entre eles:
• A empresa Companhia Vale do Rio Doce – CVRD consolida

•

•

•
•

•

•
•

sua opção pela mineração e cria uma Diretoria de Minerais
Industriais;
A CVRD lidera o controle acionário da Caulim da Amazônia
– CADAM e Pará Pigmentos S.A. – PPSA e projeta novas
expansões na produção de caulim de alto brilho e caulim
delaminado para aumentar sua participação no mercado
internacional de “coating” para papel;
O grupo belga-canadense Imeris adquire a Quimbarra e
consolida no Brasil as operações de caulim e carbonato
de cálcio precipitado e natural;
As grandes indústrias de tintas arquitetônicas consagram
o fornecimento de cargas minerais em slurry;
A empresa Caulim do Nordeste amplia a produção de
massas cerâmicas para fornecimento às indústrias de
louças sanitárias;
A empresa Lamil de Minas Gerais abre seu primeiro pit
subterrâneo para a lavra de agalmatolito e consolida
sua linha de produtos especiais;
O Centro Cerâmico Brasileiro inaugura seu laboratório
no pólo de piso de revestimento em Santa Gertrudes; e
Ferrovias são privatizadas e a CVRD tem o controle da
maior malha ferroviária na América do Sul.

Foco na Pequena Empresa
O segmento de Minerais Industriais é formado por um grande
número de espécies e grupos minerais, predominantemente
não-metálicos. No Brasil, onde as escalas de demanda são
mais reduzidas do que nos países mais desenvolvidos, uma
parcela muito significativa do segmento dos Minerais Industriais
é dominada pelos empreendimentos de pequeno e médio porte.
Empresários e governo federal e governos estaduais e
municipais desenvolveram o entendimento de que,
contemplando estes portes menores de operação, ampliamse as perspectivas de crescimento da mineração brasileira e
as oportunidades de investimento. Os pequenos negócios
podem ser vistos como sementes para um Novo Ciclo de
Expansão da Mineração Brasileira.
Na Tab. IX.8, é apresentado um levantamento da
distribuição de escalas da mineração brasileira, onde se
evidencia o predomínio das pequenas e médias operações.
Na Tab. IX.9, são distribuídos os minerais produzidos no
Brasil quanto ao porte das operações das empresas líderes.
As pequenas operações, predominantemente, estão
direcionadas para o mercado interno.
O segmento dos Minerais Industriais, portanto, é um nicho
de oportunidades para novos negócios e para projetos de
expansão e valorização das operações existentes à medida
que se admitirem módulos em que R$ 5–10 milhões de
faturamento anual são grandezas atraentes, fugindo do
paradigma de que só a tradicional grande empresa é objeto
de desejo dos investidores em mineração.
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Tabela IX.8 Classificação das minas brasileiras
Table IX.8 Classification of brazilian mines
Não Metálicos
Total

A

B

C

D

3
24

42
99

178
256

606
722

TOTAL
829
1101

A – Grande Porte
ROM 3.000.OOO t/ano
B – Médio Porte N.1 ROM 500.000 – 3.000.000 t/ano
C – Médio Porte N.2 ROM 100.000 –500.000 t/ano
D – Pequeno Porte
ROM 10.000 – 100.000 t/ano
ROM – Run of mine

Tabela IX.9 Distribuição dos minerais brasileiros quanto ao porte das operações das empresas líderes
Table IX.9 Brazilian minerals according to the size of main companies
EMPRESAS LÍDERES DE
GRANDE PORTE
Magnesita
Caulim “Coating”

EMPRESAS LÍDERES DE
MÉDIO PORTE
Agalmatolito

EMPRESAS LÍDERES DE
ENO
PEQU
PORTE
Barita

Caulim Primário

Diatomita

Agregados

Amianto

T alco Branco

Cimento

Ardósia

Areia Industrial

Rochas Ornamentais

Calcáreo/cal

Matérias-Primas Cerâmicas

Potássio

Feldspato

Rocha Fosfática

Bentonita

Mica
Vermiculita
Grafita

Filito
Gesso

Inovações nos Programas de Fomento
Governamental para a Mineração
Os órgãos governamentais de fomento sempre olharam a
mineração com uma visão clássica – foco em grandes negócios;
prioridades para minerais destinados à exportação, metálicos
ou algumas commoditiesverticalizáveis como fertilizantes e
cimento. Entendiam a pequena mineração como garimpo ou
não-organizada, priorizando a pesquisa geológica territorial
com foco em conhecimento e não em oportunidades.
Vivemos um novo paradigma no estímulo dos negócios de
mineração. Os organismos de fomento entendem que um novo
ciclo de crescimento da mineração vai depender também da
pequena e média empresa como ocorre com outros segmentos
industriais.
O Governo de Minas Gerais, em seu Programa Rede Estadual
das Tecnologias dos Minerais, prioriza os Minerais Industriais e
as pequenas e médias empresas. O Fundo Mineral segue a
mesma opção. O Ministério de Ciências e Tecnologia tem uma
linha especial que prioriza arranjos produtivos locais. Os Distritos
Mineiros de grande potencial e os
clustersde pequenas empresas
de mineração são os grandes alvos. Regiões e segmentos que
já estão sendo trabalhados com esta nova metodologia são o
Pólo do Gesso em Pernambuco, Mármore e Granito no Espírito
Santo, Gemas e Jóias do Norte/Nordeste de Minas Gerais.
O foco no fomento e apoio à pequena empresa significará
a grande arrancada da mineração, que carece de financiamentos
para apoiar a expansão do conhecimento geológico nas áreas

de lavra, e de uma cultura mais avançada dos órgãos
governamentais que desenvolva soluções e acordos para
questões ambientais.

Recursos Humanos e Infra-estrutura
para Inovação
Uma das mudanças no cenário da mineração nacional tem
sido a consolidação e a reorientação de vários grupos
acadêmicos e de pesquisa de universidades para atenderem à
demanda de capacitação e pesquisa de Minerais Industriais,
tanto por parte das minerações diretamente quanto, para dar
apoio aos programas governamentais de fomento (que passam
a contemplar os Minerais Industriais), por parte das pequenas
minerações mais carentes de tecnologia e recursos e dos
distritos mineiros e clustersminerais pouco desenvolvidos, mas
de grande potencial de crescimento.
Os principais centros de P&D e ensino com atuação em
Minerais Industriais são relacionados na Tab. IX.10. Em
seguida, são apresentados alguns exemplos de trabalhos e
propostas de vanguarda que merecem destaque pelo seu
grande impacto sobre segmentos, grupos,
clusterse arranjos
produtivos de base mineral.
O redirecionamento destas instituições de ensino e pesquisa
para Minerais Industriais cria um ambiente de conhecimentos
e desenvolvimentos acadêmicos, científicos e empresariais
adequado para o desenvolvimento de programas de capacitação
de profissionais para a gestão dos negócios com não-metálicos.
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Tabela IX.10 Centros de Pesquisa & Desenvolvimento e Ensino
Table IX.10 Research & Development and Education Centers
INSTITUIÇÕES DE P&D E ENSINO

MINERAIS FOCO

UNESP

Argilas Cerâmicas, Areia Industrial, Rochas Ornamentais, Agregados

IPT (Projetos de Inovação e Extensão)

Matérias-Primas Cerâmicas, Cargas Minerais, Descorantes e Sorventes, Resíduos Industriais/

UFMG (DEGEO, DEMIN, DEMET )

Minerais de Pegmatito, Rochas Ornamentais, Cromita, Minerais Adsorventes

UFPE

Minerais de Pegmatito, minerais industriais regionais

SENAI – SUL

Minerais Cerâmicos, Talco, Feldspatos

UFPB

Bentonita, Rochas Ornamentais, Vermiculita

CETEM

Rochas Ornamentais, Minerais industriais Diversos

USP – LAPOL

Projetos de Lavra para Rochas Ornamentais

UFOP

Cantaria, Pegmatitos, Argilas, Rochas Ornamentais

CETEC

Ardósia, Planta Piloto para Concentração de Minerais Industriais

Mineração, Minerais de Uso Ambiental, Agregados Pétreos e Rochas Ornamentais, Agrominerais

A) RETEQ-ROCHAS – www.cetem.org.br
A Reteq-Rochas é uma rede nacional que visa a articular
iniciativas e ações tecnológicas para o setor produtivo de
rochas ornamentais brasileiro. Idealizada e criada por meio
de um Fórum Nacional, realizado no Centro de Tecnologia
Mineral – CETEM/MCT, no dia 7 de outubro de 1999, a Rede
desenvolve as seguintes linhas temáticas:
• Estudos e Pesquisas Temáticas;
• Projetos Específicos;
• Informação e Divulgação; e
• Articulação de redes regionais.

B) “Explotação de corpos pegmatíticos portadores de
minerais-gema: uma abordagem inovadora”.
Projeto Âncora do Arranjo Produtivo Gemas e Jóias do
Norte-Nordeste Mineiro. Instituição-Líder: UFMG – Grupo
de Pesquisa: UFOP, CETEC, CETEM, UFRJ
Este projeto de pesquisa em desenvolvimento na região do
Vale do Jequitinhonha – Vale do Mucuri em Minas Gerais –
tem como objetivo a inserção de tecnologias na mineração de
pegmatitos, visando à produção de gemas e outros bens
minerais associados a estas nos corpos pegmatíticos. Duas
áreas-alvo foram escolhidas para o desenvolvimento do projeto,
devido à sua importância econômica e social: Conselheiro Pena
e Araçuaí, no nordeste do Estado de Minas Gerais. O projeto
apresenta uma abordagem integrada das três áreas básicas
do processo produtivo da mineração, quais sejam: geologia,
lavra e beneficiamento de minérios.
A relevância e a justificativa do tema proposto baseia-se
na necessidade de expansão e maior qualificação do setor de
confecção de jóias no Estado de Minas Gerais que se vem
deparando com o problema da irregularidade da produção de
gemas. Conforme dados de 1998 do Instituto Brasileiro de

Gemas e Pedras Preciosas – IBGM, o mercado mundial de
gemas é da ordem de US$ 900 milhões. O Brasil participa
desse mercado com US$ 90 milhões, sendo que Minas Gerais
é responsável por 15% da produção nacional.
Considerada a maior província de gemas do mundo, Minas
Gerais tem condições de aumentar a sua participação na
produção nacional e mundial. Entretanto, faz-se importante
considerar a produção de gemas não para a sua exportação
em forma bruta, mas para atender ao setor joalheiro, que irá
agregar valor a esses bens minerais.
Na área de exportações de jóias, o Estado de Minas Gerais
contribui com apenas 0,07% do montante de recursos
movimentados mundialmente. Mudar esse quadro significa
otimizar a produção de gemas no Estado de Minas Gerais, o
que só poderá ser alcançado diante de um adequado
planejamento estratégico para o setor, com o uso de
tecnologias adequadas.
Com carência de uso de recursos tecnológicos modernos,
a extração de gemas vem-se constituindo como uma atividade
de grande impacto ambiental e baixas produtividade e
qualidade. Diante deste quadro e de um maior rigor das leis
ambientais, vários dos pequenos produtores e garimpeiros
vêm paralisando as suas operações, com impactos diretos no
setor joalheiro.
A partir do entendimento de que os corpos pegmatíticos
não são portadores apenas de gemas mas, também, de outros
minerais passíveis de comercialização é que se pode otimizar
a produção de gemas no Estado de Minas Gerais.
A otimização dos processos de lavra e beneficiamento de
minérios passa, necessariamente, pelo conhecimento dos
aspectos geométricos, morfológicos, mineralógicos e de
zoneamento de corpos pegmatíticos.
Há um consenso no meio geológico de que os pegmatíticos
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portadores de minerais-gema têm grande complexidade
geológica. O caráter errático da sua mineralização, a
irregularidade geométrica e o alto grau de dispersão destes
corpos são exemplos da sua complexidade. Não há parâmetros
bem estabelecidos que dêem suporte a prospecção, pesquisa,
lavra e beneficiamento dessas rochas e como conseqüência:
i) a sua prospecção caracteriza-se como um investimento
de alto risco, conduzida apenas em corpos aflorantes,
normalmente por garimpeiros; e
ii) a pesquisa é, em geral, suficiente apenas para os
propósitos imediatos da produção de gemas.
Pretende-se, com os estudos das áreas selecionadas como
piloto para o projeto, desenvolver e estabelecer parâmetros
geométricos, mineralógicos e estruturais que possam contribuir
para:
a) aumentar o nível do conhecimento científico sobre os
corpos pegmatíticos;
b) diminuir os riscos da prospecção de pegmatitos;
c) subsidiar os trabalhos de lavra e beneficiamento; e
d) contribuir para estabelecer uma visão sistêmica dos
pegmatitos.
Por uma deficiência inerente aos métodos de pesquisa
mineral empregados, torna-se difícil o planejamento de lavra
dos pegmatitos, fazendo que a lavra se constitua numa operação
econômica de alto risco.
A escolha do método de lavra entre céu aberto, subterrâneo
ou misto é feita com base no volume da cobertura do corpo
mineralizado, no valor econômico dos minerais e nos custos
operacionais, próprios de cada método de lavra. Como,
usualmente, esses dados não são bem quantificados, tendo
em vista as deficiências na pesquisa mineral de corpos
pegmatíticos, a opção entre um ou outro método é sempre
difícil. Na prática, o que se observa é uma lavra mal conduzida,
com a adoção de uma solução mista de lavra a céu aberto e
lavra subterrânea, muitas vezes com baixo aproveitamento
das mineralizações e geração de grandes impactos ambientais.
Além disso, a lavra é focada em um único produto, não
considerando outros minerais de alto valor agregado, tais
como: feldspato, mica, cassiterita, columbita-tantalita, rutilo
e outros.
Aos problemas da lavra podem-se somar outros, como
aqueles oriundos de um inadequado desmonte de rocha. O
uso de metodologias tradicionais, adotadas para outros tipos
de mineralizações, tem levado muitas vezes à geração excessiva de finos, com conseqüente danificação de minerais-gema.
Destaque especial deve ser dado à total falta de segurança
dos garimpeiros devido à má condução das lavras de
pegmatito.
Os métodos de lavra mecanizada e semi-mecanizada até
hoje desenvolvidos reúnem uma série de parâmetros bem
estabelecidos, que podem ser adaptados às peculiaridades
dos pegmatitos. A escolha do método de lavra a ser aplicado

está diretamente ligada às qualidades geomecânicas do maciço
a ser explorado, assim como ao equacionamento da
minimização dos danos causados às gemas pelo uso de
explosivos no maciço rochoso e mineralizações associadas.
Portanto, pretende-se estabelecer e sistematizar informações
dos pegmatitos e, por meio disto:
i) desenvolver uma classificação geomecânica dos
pegmatitos com o objetivo de uma tentativa de
padronizar metodologias de lavra;
ii) minimizar a geração de finos e a preservação das gemas
com o uso de metodologias alternativas de desmonte
de rocha; e
iii) propor novas metodologias de lavra, especialmente
adaptadas às peculiaridades dos pegmatitos, que visem
à produção de outros bens minerais associados aos
minerais-gema.
Com o adequado planejamento e a adequada execução da
lavra dos corpos pegmatíticos pretende-se:
i) aumentar e regularizar a produção de minerais-gema;
ii) minimizar os impactos ambientais hoje gerados; e
iii) melhorar as condições de segurança do trabalhador.
Quase a totalidade dos pegmatitos em Minas Gerais é
explotada visando à produção de minerais-gema, sem
considerar outros minerais associados. São exemplos desses
minerais o berilo, o feldspato, as micas (principalmente a
vermiculita), a cassiterita, a columbita-tantalita e os minerais
de lítio, entre outros. São raros os casos em que a explotação
dos pegmatitos gera diversos subprodutos. Exceção é feita a
algumas produções localizadas de feldspato. O resultado dessa
visão pouco sistêmica em relação ao corpo mineral é a geração
de enormes volumes de rejeitos, ricos em bens minerais com
substancial valor agregado.
Ainda, a explotação dos pegmatitos visando apenas à
produção de gemas não atrai para as regiões setores industriais
potenciais usuários dos minerais associados às gemas, e.g., a
indústria cerâmica, grande consumidora de feldspato.
Ao se equacionar o beneficiamento dos diversos minerais
associados aos minerais-gema nos pegmatitos pretende-se:
i) diminuir o passivo ambiental gerado pelas atividades
de explotação dos pegmatitos nas áreas-alvo do projeto,
caracterizando e, posteriormente, concentrando
minerais de valor econômico contido em grandes
volumes de rejeitos;
ii) não permitir que novos passivos ambientais sejam
gerados a partir da adoção de uma visão sistêmica da
lavra do pegmatito; e
iii) potencializar a inserção de novos segmentos industriais
nas regiões-alvo do projeto, a partir de uma produção
otimizada e regular de minerais de valor econômico
associados às gemas nos pegmatitos.
Além de analisar a concentração dos minerais presentes
nos diversos pegmatitos de cada área-alvo do projeto, faz-se
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necessário verificar a possibilidade técnica de se beneficiar
esse conjunto de pegmatitos em uma única usina de
beneficiamento.
A atividade garimpeira tem como características a nãofixação do homem em seu local de atuação e a irregularidade
da produção mineral. Essas características prejudicam o
desenvolvimento econômico das regiões-alvo de atividades
garimpeiras, tanto do setor industrial, quanto do setor
terciário. A falta de um vínculo empregatício e todos os
benefícios que dele advêm, quando somados às dificuldades
crescentes de se encontrar um veio que os “tornarão ricos”,
tornam as perspectivas de melhoria da qualidade de vida dos
garimpeiros e seus familiares extremamente pequenas.
Ao contrário do garimpo, a atividade de mineração
propriamente dita:
i) fixa o homem por um período mais longo na região
em que ela se desenvolve;
ii) permite o desenvolvimento dos segmentos industriais
que absorvem a matéria-prima gerada pela sua
atividade, devido à regularidade e qualidade da
produção;
iii) permite o desenvolvimento do setor de serviços não
só pela presença do setor industrial como pela fixação
do homem na comunidade local;
iv) diminui os riscos de acidentes do trabalho, inerentes
à atividade; e
v) exige um melhor nível de escolaridade de seus
funcionários, o que a curto e médio prazo reflete-se
no aumento do nível de escolaridade de toda a
população da região na qual ela se insere.
Para que melhorias substanciais sejam atingidas num futuro
próximo será necessário, inicialmente:
i) lidar com a realidade de aproveitamento de uma mãode-obra existente, que é carente de conhecimentos
técnicos, pouco organizada, mas que, também, tem
muito a repassar de suas experiências;
ii) reconhecer a competência empírica instalada na
prospecção e explotação de gemas em corpos
pegmatíticos e codificá-las em termos científicos e
tecnológicos; e
iii) envolver pesquisadores, produtores, órgãos e entidades
municipais, estaduais e federais, no desenvolvimento
de uma relação de confiança e respeito mútuo.

C) O Novo Paradigma da Indústria Cerâmica – Uma Matiz
Cerâmica Monomineral. Projeto Argila Corumbataí do
Pólo Cerâmico de Santa Gertrudes. Departamento de
Petrologia e Metalogenia do IGCE/UNESP
O Pólo Cerâmico da região de Rio Claro no Estado de São
Paulo estende-se entre os municípios de Rio das Pedras e
Santa Rosa do Viterbo, passando por Charqueada, Piracicaba,
Rio Claro, Leme, Pirassununga, Porto Ferreira e Tambaú (Fig.

IX.6), e corresponde a um complexo de extração de matériasprimas e produção de placas cerâmicas.
Na região de Rio Claro, Santa Gertrudes, Cordeirópolis,
Limeira e Araras, concentram-se 43 indústrias cerâmicas, que
se agregam na Associação Paulista dos Produtores Cerâmicos –
ASPACER e têm produção mensal superior a 15.000.000 m2 de
placas de revestimentos cerâmicos, o que representa cerca
de 60% da produção brasileira e envolve 5.500 empregos diretos.
O pilar dessa performance é a presença do pacote rochoso
da Formação Corumbataí (Fig. IX.7), um pacote rochoso com
espessura da ordem de 90 m e continuidade por cerca de
200 km, constituído de argilitos, folhelhos e siltitos, de cores
cinza, arroxeadas e avermelhadas, tendo intercalações de
bancos carbonáticos, silexíticos e de arenitos finos, originados,
provavelmente, em planícies de maré há cerca de 260 milhões
de anos (Permiano).
Desse pacote provém todo o minério utilizado na produção
de placas cerâmicas, tendo qualidade que dispensa a adição
de outros produtos minerais, utilizando o processo via seca,
já consagrado em alguns países europeus, e empregando
equipamentos de alta tecnologia, disponíveis principalmente
na Itália e na Espanha. Outros pólos cerâmicos nacionais têm
necessidade de fazer composições de materiais de diferentes
procedências e características, exigindo práticas eficientes
de homogeneização e processos de moagem por via úmida,
que aumentam os custos de produção.
A presença dessa matéria-prima na região de Rio Claro
possibilitou a produção a custos mais baixos do que aqueles
de outros centros produtores e a inserção crescente de uma
classe social de menor poder aquisitivo no mercado consumidor
nos últimos anos, com notável aumento do consumo e
aceleração do crescimento dessas indústrias.
O consumo de matérias-primas provenientes da Formação
Corumbataí no Pólo Cerâmico da região de Rio Claro vem
crescendo progressivamente nos últimos anos, tendo atingido
cerca de 2.800.000 t/ano, em 1999.
A Formação Corumbataí tem em sua constituição materiais
argilosos aproveitados como minérios e os dados existentes
indicam uma vasta área de ocorrência e, conseqüentemente,
potencialidade de grandes reservas (Fig. IX.7). Entretanto,
não há ainda trabalhos de quantificação das reservas desses
materiais, nem mesmo preliminares. Também não foram
realizados estudos sobre a distribuição em âmbito regional,
estando a grande maioria das lavras em operação centrada
apenas na região de Rio Claro. Trabalhos de pesquisa em
detalhe de jazidas são raros na região e na grande maioria
foram executados apenas para atender às exigências legais
do DNPM, não gerando os dados essenciais para o planejamento adequado da lavra.
Informações preliminares sugerem a existência de variações
significativas na composição e nas características físicas da
Formação Corumbataí, exigindo, para o uso do minério,
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Figura IX.6 – Localização do pólo cerâmico da região de Rio Claro,
estado de São Paulo

Figure IX.6 – Location of ceramic industries in Rio Claro region of São
Paulo state
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Figura IX.7 – Mapa geológico da Formação Corumbataí, indicando as
soleiras de diabásio associadas e as coberturas sedimentares
cenozóicas

Figure IX.7 – Geological map of Corumbataí Formation, indicating diabase
sills associated and the Cenozoic sedimentary cover

misturas para composição das massas e mudanças nos
parâmetros de produção das fábricas. Portanto, o problema
não se resume apenas na quantidade de material disponível,
mas também nas variações presentes e no impacto causado
por elas. Também fatores restritivos ao aproveitamento de
materiais da Formação Corumbataí, como ocupação urbana,
áreas de preservação ambiental, presença de litofácies

desfavoráveis, entre outros, tendem a diminuir a disponibilidade
de minério dessa Formação.
Cabe acrescer e ressaltar que também não se dispõe de
uma metodologia estabelecida para a realização da pesquisa
geológica, que inclua tipos de equipamentos e métodos,
tipos de ensaios e análises, e de métodos de interpretação
de dados. Assim, alguns materiais são utilizados com
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Figura IX.8 – Parâmetros de diversidade dos Minerais Industriais

Figure IX.8 – Parameters of Industrial Minerals diversity

características desnecessariamente superiores às especificações, o que implica em lavra predatória, e outros são
eliminados quando poderiam ser utilizados na composição de
massas, sem prejuízo da qualidade.

que justifica esta diversidade. Além de suas inúmeras funções
industriais, os produtos minerais podem atuar diferentemente
de consumidor para consumidor, de país para país, de região
para região, com perfis diferenciados de demanda e fornecimento, possibilidades de substituição, características variadas
da gênese dos depósitos em cada produtor.
O emprego dos produtos minerais em cada uma das
aplicações industriais é derivado de suas propriedades
primárias físicas, químicas e físico-químicas, tanto no núcleo/
matriz mineral quanto nas superfícies das partículas e cristais.
As propriedades das partículas e dos cristais podem variar
conforme o grau de pureza, ou em decorrência de processamentos físicos e químicos complementares.

Funcionalidade e diversidade
A Fig. IX.8 ilustra a grande diversidade de atributos e
características que cerca os negócios e as operações com
Minerais Industriais. A funcionalidade múltipla que o mineral
industrial pode desenvolver é o diferencial dos não-metálicos

Tabela IX.11 Funcionalidade múltipla do mineral talco
Table IX.11 Multiple uses of talc
APLICAÇÕES INDUSTRIAIS

PROPRIEDADES FUNCIONAIS

ESPECIFICAÇÕES CHAVES

Farmacêuticas, Cosméticas
e Alimentícias

Brancura – Pureza Sedosidade

Perda ao Fogo
Pureza microbiológica
Limites de Arsênio, Metais
Pesados, Sílica Livre e Amianto

Controle de Pitch em
Celulose e Papel

Hidrofobicidade e Alta
Capacidade de Adsorção

Brancura > 85 GE
Alta área superficial

Tintas

Reologia Diferenciada

Finuras adequadas a cada
aplicação, de 325 mesh a
- 8 :m (“top size” )
Partículas com alta razão de
aspecto

Carga de Reforço em
Polipropileno

Lamelaridade

Brancura > 85 GE
Alta Pureza
Baixo teor de Traços Metálicos
“top sizes” entre 8-20 :m
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Um único mineral pode desenvolver aplicações diferenciadas
em segmentos múltiplos. Na Tab. IX.11, exemplificando o caso
do mineral talco, cada aplicação industrial demanda
especificações próprias e proporciona valores muito diferentes
de mercado.
O grau de substituição varia entre minerais e aplicações
industriais. A indústria de cerâmicas de revestimento é a que
apresenta maior versatilidade na substituição das matériasprimas minerais. Os porcelanatos já mostram uma mobilidade
menor. Voltando ao caso do talco, no quadro acima, a indústria
de tintas arquitetônicas desenvolveu uma grande flexibilidade
na formulação de seus componentes minerais. Assim, o talco
pode ser substituído plenamente por agalmatolito, e as
formulações de tintas compõem os demais minerais de forma
muito versátil para o desempenho das propriedades durante
a aplicação e no filme aplicado. Os demais minerais formulados
em tintas são carbonatos de cálcio natural, dolomita, carbonato
de cálcio precipitado e caulim principalmente.

Funcionalidade na Indústria de Tintas
Inúmeros minerais ou pigmentos inorgânicos sintéticos são
classificados como cargas minerais ou minerais funcionais para
a indústria de tintas: talco, carbonato de cálcio, sílicas, mica,
caulim, feldspato, alumina hidratada, entre outros. O conceito
histórico de cargas minerais ou “fillers”, relacionado com a
função de enchimento apenas, evoluiu nos países mais
desenvolvidos para um conceito de funcionalidade ou
performance mineral específica. Cada mineral interfere
diferentemente na correção de defeitos e em diversas
propriedades do filme: porosidade, resistência química e
mecânica, lavabilidade e polimento, flexibilidade, brilho e
lustre, reologia, poder de cobertura e cor. Esta funcionalidade
dos minerais é explicada por suas propriedades primárias e
secundárias. As propriedades primárias são a textura dos
cristais e partículas, a estrutura cristalina do núcleo e da
superfície das partículas ou cristais e a pureza. A morfologia
das partículas ou agregados pode diferir enormemente da
dos cristais conforme a gênese do depósito mineral e as
condições de síntese e cominuição. As propriedades
secundárias mais importantes são a distribuição do tamanho
das partículas, cor e brancura, composição, reatividade e
abrasividade das impurezas minerais. A pureza também é
função da gênese do depósito mineral e pode ser alterada
por uma lavra seletiva e por processos de síntese e tratamento
dos minérios originais. O empirismo comumente dá lugar ao
desenvolvimento de fundamentos e princípios que
correlacionem e associem as variáveis e propriedades das
cargas minerais com as propriedades do filme.
Consultas à literatura técnica internacional e a fabricantes
de tintas no Brasil e no exterior revelam que existe uma

grande variedade de minerais, naturais ou sintéticos, que
podem ser utilizados como cargas ou minerais funcionais.
Uma lista dos principais minerais com suas respectivas fórmulas
estruturais é mostrada na Tab. IX.12. Na Europa e Estados
Unidos, onde o grau de inovação e diferenciação de produtos
é bastante intenso, cada um destes minerais dá origem a
dezenas ou centenas de produtos diferenciados quanto à
marca, gênese do depósito mineral, características do processo
de síntese, e quanto às propriedades primárias e secundárias.
Tintas é o segmento industrial que absorve a maior variedade
de pigmentos inertes. A tendência mundial é uma crescente
sofisticação na produção e na aplicação das cargas minerais,
acompanhando o ritmo do desenvolvimento tecnológico e da
diversificação de produtos na indústria de tintas. Algumas
empresas chegam a ter mais de 150 tipos de cargas minerais
em sua relação de compras. Se no Brasil alguns fabricantes e
equipes técnicas e de suprimentos insistem em tratar estes
pigmentos minerais unicamente como ingredientes redutores
de custo, tal como era observado em passado remoto nos
países mais desenvolvidos, fortalece-se continuamente a
valorização de suas propriedades funcionais. Mineral Funcional
é um conceito já consagrado no exterior para os minerais
talco, argilas especiais, diatomita e alumina hidratada, entre
outros. O talco, por exemplo, desenvolve e aperfeiçoa uma
série de propriedades importantes na fabricação e na aplicação
das tintas, conforme listado abaixo, explicadas por suas mais
importantes propriedades funcionais: lamelaridade,
hidrofobicidade e inércia química. A performance da aplicação

Tabela IX.12 Relação das principais cargas minerais
Table IX.12 List of major minerals used as fillers
Carbonato de Cálcio Natural e precipitado

CaCO3

Talco (substituto no Brasil Agalmatolito)

Mg3(Si4O10)(OH)2

Alumina Hidratada (Gibbisita)

Al(OH)3

Amianto (Crisotila)

Mg6(Si4O10)(OH)8

Diatomita

SiO2

Feldspato e Nefelina-Sienito

Na1-xCaxAl(Si3-xAl)O8

Dolomita

(Ca,Mg)(CO3)

Mica - Moscovita

KAl2(AlSi3O10)(OH)2

Silicato de Alumínio - Caulim

Al4(Si4O10)(OH)8

Caulim Calcinado
Sílicas - Amorfas, gel, cristalinas

SiO2

Naturais e sintéticas
Silicatos Sintéticos
Sulfato de Bário - Barita

BaSO4

Natural e Sintética
Wollastonita
Bentonita - Argilas Especiais

CaSiO3
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do talco em tintas logicamente irá depender do sucesso na
escolha do pigmento apropriado:
• Resistência à água e à umidade;
• Tixotropia e Pseudo-Plasticidade;
• Ação Anti-Sedimentante;
• Ação Fosqueante;
• “Efeito Sanding”; e
• “Efeito Talco”.
O “Efeito Talco” se refere a um conceito já consagrado
entre técnicos americanos e franceses de que é sempre
recomendável a aplicação do talco em todas as formulações,
mesmo em dosagens mínimas (2%).
Em visão mais ampla, todas as cargas minerais interferem,
embora diferentemente, com as várias propriedades das tintas.
Algumas das propriedades das tintas mais sensíveis ao
carregamento são listadas a seguir:
• Resistência Mecânica do Filme;
• Resistência Química e às Intempéries;
• Porosidade;
• Permeabilidade;
• Lavabilidade;
• Poder de Cobertura;
• Brilho;
• Lustre;
• Retenção, Uniformidade e Desenvolvimento de Cor;
• “Dry-Hiding”;
• “Enamel Holdout”;
• Dispersão;
• Sedimentação; e
• Reologia na produção, estocagem e aplicação.
Um único produto mineral não é normalmente capaz de
conferir todas as propriedades requeridas por um determinado
sistema de tintas. Uma mistura de cargas deve ser desenvolvida
para se atingir um compromisso ótimo de propriedades. De
modo geral, a formulação final é definida por um processo de
“tentativa e erro”. O processo de escolha dos tipos de cargas
minerais e especificações a serem testadas vai depender da
cultura, know-how e experiência acumulada da empresa e de
sua equipe técnica e de suprimentos. Empresas mais
conservadoras tendem a resistir muito a quaisquer
modificações de suas formulações-padrão, mesmo diante de
grandes inovações nas características das cargas convencionais
que seguramente trariam importantes benefícios de
performance e consistência de qualidade. O fator custo do
insumo pode ser valorizado exageradamente, e o empirismo
predomina no processo de seleção e dosagem. O empirismo é
uma ferramenta que, eventualmente, falha nos momentos
críticos de demanda de grandes inovações tecnológicas,
diferenciações de produto e otimizações da relação custo/
benefício da carga mineral. Uma revisão da literatura revela
o quanto se avançou no conhecimento dos mecanismos físicoquímicos e mecânicos pelos quais os minerais afetam as

características e a performance das tintas. Hoje, já se pode
antecipar muito satisfatoriamente o efeito específico de várias
propriedades primárias e secundárias dos minerais.

Funcionalidade na Indústria de Plásticos
Carregados e Reforçados
Na indústria de plásticos, as possibilidades de substituição já
são muito mais restritas. O talco, por exemplo, apresenta
nichos muito próprios em termoplásticos como carga
reforçante. Outros minerais desenvolveram seus espaços
próprios de aplicação com propriedades funcionais muito
específicas e com possibilidades muito restritas de substituição.
Os principais minerais empregados no carregamento e no
reforço de termoplásticos, os silicatos, carbonatos e óxidos,
são apresentados a seguir. Os critérios para a seleção de
minerais para os testes de performance são classificados em
técnicos, comerciais ou estratégicos. Os critérios técnicos
referem-se principalmente às propriedades desejadas no
compósito, ao tipo de polímero, à estrutura cristalina, textura
das partículas, reatividade, pureza, cor e tratamento superficial
do pigmento mineral. Outros parâmetros tecnológicos mais
específicos podem ser incluídos. A relevância destas
propriedades é exemplificada para alguns minerais.
Os minerais ocupam hoje uma posição de destaque na
formulação de compostos termoplásticos. As suas funções
básicas evoluíram da simples substituição econômica e
estratégica das resinas, intensificada com a crise do petróleo
no começo dos anos 70, para funções mais específicas como
mineral ou polímero de aprimoramento de propriedades no
compósito final. A década de 70 muda nos países mais
desenvolvidos o conceito de carga mineral para o de reforço
mineral ou mineral funcional. O uso de cargas e reforços não
apenas atinge valores elevados, superior a 2 milhões de
toneladas nos Estados Unidos, por exemplo, mas transforma
o perfil da indústria.
À medida que o setor amadureceu e o custo de
desenvolvimento e marketing de novos polímeros torna-se
proibitivo, consolida-se o recurso de utilizar plásticos existentes
e carregá-los ou reforçá-los de modo a alcançar demandas
técnico-econômicas não-atendidas, principalmente na área de
resistência à temperatura, resistência mecânica e resistência
química e a ambientes agressivos. A utilização de minerais
consolida-se a partir do maior conhecimento das variáveis
que interferem nas propriedades de sistemas mineral-polímero
específicos, com o desenvolvimento de critérios para a escolha
dos minerais, a adoção de especificações adequadas, o rígido
controle de parâmetros minerais que assegurem a consistência
de qualidade dos compósitos comerciais e o aperfeiçoamento
dos processos de mistura. Naqueles países mantém-se um
grande volume de pesquisa básica e tecnológica que visa à
aplicação de novos minerais e ao aperfeiçoamento dos
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compostos convencionais. O aperfeiçoamento se dá por meio
de novas técnicas de moagem para o controle da textura das
partículas e novas finuras submicron, como também pela
modificação da química da superfície mineral via calcinação e
pré-tratamento químico superficial dos minerais e da
aditivação da interface mineral-polímero.
A tecnologia nacional atual de formulação de termoplásticos com minerais segue um modelo de cópia e/ou
adaptação de formulações européias e americanas, sem uma
maior preocupação quanto à adoção de critérios de escolha e
controle da qualidade das matérias-primas minerais nacionais.
A seguir, são introduzidos alguns conceitos relevantes para o
aprimoramento da tecnologia nacional de termoplásticos
carregados e reforçados.
Os principais minerais naturais ou sintéticos empregados
no carregamento e no reforço de termoplásticos estão listados
na Tab. IX.12. Fator decisivo na utilização de minerais em
termoplásticos foi a redução de custos advinda da substituição
parcial das resinas pelas cargas minerais, substituição esta
intensificada pelas crises nos preços do petróleo e derivados
durante a década de 70. A incorporação de todos os pósminerais também tem em comum, em intensidades variadas
e dependentes da natureza e características do produto mineral,
aumentos da rigidez, resistência ao creep, resistência à chama,
condutividade térmica e redução do coeficiente de condução
térmica. Alguns minerais já conferem com exclusividade
aumentos da resistência à tensão e ao impacto, resistência à
temperatura, resistência química e a ambientes agressivos
ou o aprimoramento de outras propriedades.
A aplicação de cargas minerais desenvolveu-se,
inicialmente, em bases mais empíricas. As indústrias norteamericanas e européias, no entanto, logo descobriram que a
partir de melhores conhecimentos de mineralogia, dos
mecanismos de ação física e mecânica das partículas minerais
nos compósitos plásticos, e da natureza das interfaces químicas
mineral/polímeros/aditivos, poder-se-ia ampliar as aplicações

dos minerais e, uma vez otimizadas suas características, criar
novos espaços de mercado para aquelas resinas já existentes.
As indústrias norte-americanas e européias de termoplásticos
carregados com minerais consolidam-se na década de 70.
Critérios técnicos de formulação de minerais são introduzidos
nas indústrias, laboratórios de caracterização mineral são
montados, especificações e normas de controle de qualidade
são estabelecidas. A consistência de qualidade dos compósitos
comerciais é a grande conquista.
A Tab. IX.13 lista os principais polímeros e funções para
alguns minerais selecionados. Logicamente, o número de
polímeros e funções primárias ou secundárias para cada mineral
pode ser muito mais amplo. O leitor interessado em sistemas
específicos deve consultar a vasta literatura técnica e científica
disponível a este respeito. O talco, por exemplo, apesar da
maior aplicação em polipropileno, tem evoluído rapidamente
em polietileno de alta e baixa densidade, PVC, poliestireno e
poliamidas. Além da rigidez, o talco é particularmente eficiente
no aumento da temperatura de distorção pelo calor ou
resistência ao creep. O reforço planar ou lamelar das partículas
de talco alinhadas no compósito evita que a resistência à
tensão seja sacrificada, como acontece com as demais cargas
minerais não-fibrosas. Outros reflexos importantes da presença
do talco são o aumento da resistência à corrosão, umidade e
calor, permeabilidade, dureza, estabilidade dimensional,
isolamento elétrico, condutividade térmica e retardamento de
chama. A transparência pode ser mantida e as propriedades
elétricas são promovidas. A aderência a superfícies metálicas
e tintas de impressão é aprimorada. O talco reduz o coeficiente
de expansão térmica e a contração do molde, evita o
empenamento durante a moldagem e permite o uso associado
de plástico e metal. O ciclo total de moldagem pode ser reduzido
em até 30%, sem aumento no desgaste dos equipamentos.
A funcionalidade do mineral puro em termoplásticos é
determinada fundamentalmente pelas propriedades primárias
dos sistemas particulados, dadas a seguir:

Tabela IX.13 Aplicações de minerais selecionados
Table IX.13 Selected minerals usage
Mineral

Resina principal

Alumina Hidratada

Poliéster

Função
Anti-Chama

Calcita Natural

PVC

Carga

CaCO3 Precipitado

PVC

Resistência impacto

Caulim (“Air Floated”)

Poliester

Tixotropia

Caulim Calcinado

PVC

Resistência Elétrica

Caulim (Surface-Treated)

Nylon

Estabilidade Dimensional

Mica

Polipropileno

Resistência à Flexão

Quartzo Moído

Epoxy

Estabilidade Dimensional

Talco

Polipropileno

Rigidez

Wollastonita

Nylon

Reforço Mecânico
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a. textura (tamanho e morfologia) das partículas; e
b. estrutura cristalina do mineral.
A análise do efeito funcional da estrutura e composição
cristalina deve distinguir a região núcleo ou centro da superfície
do cristal.
A estrutura do núcleo ou matriz do mineral caracteriza a
distribuição e a força das ligações atômicas que determinarão,
fundamentalmente, a dureza e condições de clivagem ou fratura
do cristal, e outras propriedades físicas e químicas,
condutividade térmica e elétrica, calor específico, coeficiente
de expansão térmica, índice de refração, cor, constante
dielétrica e propriedades mecânicas.
A estrutura ou química da superfície exposta durante
clivagem ou fratura do cristal difere do núcleo ou matriz.
As superfícies frescas podem ter cargas não-balanceadas,
estruturas cristalinas deformadas e amorfas, com alta energia
livre e reatividade. A química da superfície dos cristais
determina a compatibilidade química com os polímeros,
aditivos de processamento, estabilizantes, plastificantes,
agentes de acoplagem. Modificações da química da superfície
mineral podem ser praticadas por uma série de razões que
incluem uma melhor dispersão do mineral no meio orgânico,
modificação da reologia da dispersão mineral, melhoramento
das propriedades mecânicas do compósito plástico-mineral e
redução da degradação catalítica de polímeros e aditivos. Um
conhecimento profundo da interface do mineral com a matriz
polimérica antes, durante e após processamento é, portanto,
muito recomendável.
O comportamento químico da superfície das lamelas de
talco é anisotrópico. As faces externas das folhas de sílica,
que compõem a quase totalidade da área exposta do mineral
quando moído, são apolares e oleofílicas, hidrofóbicas e
aerofílicas, altamente inertes e não-reativas. Nas extremidades
das lamelas estão os sítios hidrofílicos polares criados pela
ruptura das fortes ligações covalentes, transversais ao plano
basal, durante moagem. A obtenção de uma dispersão ótima
das partículas de talco durante sua mistura à matriz polimérica
fundida vai depender de certas premissas básicas.
A primeira premissa pede que a superfície do talco seja
molhada em toda a sua extensão pelo polímero. Isto se
consegue escolhendo polímeros de baixa tensão superficial,
ex. poliolefinas, tipicamente apolares como talco, ou utilizando
aditivos de processamento, ou tenso-ativos que reduzem a
tensão nas interfaces sólido-líquido e líquido-gás. A segunda
premissa é assegurar condições mecânicas de agitação
suficientes para a remoção do ar incluso e adsorvido para
posterior molhamento.
Caulim, sílicas e óxido de titânio têm superfícies altamente
polares e hidrofílicas que não são facilmente molhadas por
polímeros de polaridade baixa a moderada. A oleoficidade na
superfície destes minerais pode ser adquirida pela adsorção
química de moléculas orgânicas de preferência com estruturas

similares ao meio orgânico. A polaridade e hidroficidade
originais nestes minerais advêm predominantemente de grupos
ácidos SiOH e Al-OH criados pela adsorção química de água
(desorvida apenas a altas temperaturas) nas superfícies
fraturadas.
Os grupos ácidos representam sítios ácidos de Brönsted
de alta atividade catalítica. O caulim ainda tem uma grande
tendência de formar fortes aglomerados originados da
anisotropia de cargas opostas nos planos basais e
extremidades. As superfícies de caulim podem ser facilmente
modificadas por organo-silanos (Eq. 1), vários sais metálicos,
polímeros polares e lubrificantes, para promoção das
dispersões de caulim.

O pH naturalmente ácido do caulim causa reações
indesejáveis com epoxy e vinil, a não ser que os sítios ácidos
sejam neutralizados com tratamento superficial. Um polímero
“básico” como poliéster pode ser adsorvido em uma carga
superficialmente ácida; assim como um polímero ácido pode
ser adsorvido em uma carga básica, evitando a necessidade
de um polímero ou aditivo especial para a interface visando à
dispersão e coesão.
O carbonato de cálcio já tem uma superfície básica, polar,
hidrofílica e oleofóbica. O CO2 é desorvido de superfícies
cristalinas recém-clivadas à temperatura ambiente. Uma
proporção considerável de íons CO3-2 superficiais de calcita
são removidos com a adsorção química da água atmosférica
(Eq. 2).
Ca+2 ¦ CO3-2 + H2O J Ca+2 ¦ (OH)2 + CO2

(2)

A fraca basicidade das superfícies da calcita não é
normalmente negativa para seu uso como carga em plásticos,
embora seja normalmente pré-tratado para obtenção de uma
superfície hidrofóbica. A calcita, ao contrário dos silicatos, é
susceptível ao ataque ácido. A sua basicidade e a sua
hidroficidade, no entanto, facilitam sua aplicação em PVC e a
preparação de tipos oleofílicos pela fácil modificação da
superfície pela adsorção química de ácidos graxos, cadeia
longa do tipo ácido esteárico, ácidos alquil-sulfônicos e
organotitanatos.
O pré-tratamento superficial dos minerais é hoje um dos
recursos muito utilizados, principalmente na Europa e Estados
Unidos, para ampliação das possibilidades de aplicação de
minerais. O tipo de agente químico para o tratamento superficial
vai depender da natureza da química da superfície mineral e
das características da interface polímero-mineral visada.
O pigmento, ou carga mineral moída, é constituído de
partículas cuja morfologia é uma das características primárias
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do mineral que, juntamente com o grau de finura, determina
a capacidade de empacotamento, a reologia e reforço
mecânicos dos compostos. A carga mineral típica tem baixo
custo, boa cor, baixa dureza e alta capacidade de
empacotamento e boa reologia (os dois últimos típicos de
partículas com baixo valor de aspect ratio). O melhor exemplo
aqui é a calcita natural com seus cristais romboédricos. Minerais
para reforço mecânico devem ter, ao contrário, alto valor de
aspect ratio, característicos nos cristais lamelares de talco ou
nos cristais fibrosos de amianto ou wollastonita. As partículas
individuais do mineral moído podem ser constituídas de cristais
isolados e/ou de agregados de cristais. A morfologia das
partículas pode ser totalmente diferente da morfologia dos
cristais pré-selecionados para a formulação de um determinado
composto termoplástico. O usuário de minerais deve estar
atento para o fato de que a morfologia das partículas pode
variar entre depósitos minerais de diferentes localidades ou
em frentes e zonas diferentes de um mesmo depósito mineral.
O mesmo fato pode ocorrer para os produtos sintéticos,
conforme as condições de processo.
A sílica apresenta-se, comercialmente, em diversas
estruturas mineralógicas naturais: quartzo macrocristalino e
microcristalino, sílica amorfa, novaculita, terra diatomácea,
sílica fundida; e sintética como sílica gel, sílica pirogênica e
sílico-aluminato de sódio, cuja morfologia, tamanho de cristal,
reatividade e química devem ser diferenciados. Os feldspatos
e os nefelina-sienitos são classificados no mesmo grupo da
sílica, sendo os tectossilicatos com tetraedros SiO4 interligados
tridimensionalmente. O alumínio substitui parcialmente o silício
e o resultante desbalanceamento de carga no cristal é
contrabalançado por íons potássio, sódio ou cálcio.
O carbonato de cálcio ou calcita natural é obtido,
comercialmente, a partir de rochas ou minérios de naturezas
diferentes: calcáreo, mármore calcícito ou “chalk” (“whiting”),
uma rocha sedimentar de origem calcítico-orgânica. A calcita
microcristalina tipo “chalk” com partículas lisas de forma
tubular a arredondada, predominante na Europa, contrasta
com as partículas irregulares e pontiagudas, cuja morfologia
tende ao romboédrico, mais abrasivas, provenientes de calcário
e mármore que predominam nos Estados Unidos.
A morfologia das partículas também depende do
processo de moagem. Assim, a moagem da calcita pelo
processo a úmido pode produzir partículas mais finas, lisas,
uniformes e menos abrasivas do que o processo de moagem a
seco. A moagem da mica deve ser conduzida em condições
especiais para a preservação do alto valor de aspect ratio
desejado para as partículas. As partículas de caulim
diferenciam-se quanto à sua origem primária ou secundária,
se calcinadas ou não, e quanto aos processos de moagem,
classificação e delaminação. Distinções similares poderão
sempre ser feitas para os outros minerais não-considerados
neste último parágrafo.

A textura das partículas minerais é descrita tanto pela
sua morfologia, quanto pela distribuição do tamanho das
partículas ou finura do pigmento. A “rugosidade” da superfície
das partículas também pode ser aceita como outro parâmetro
da textura. O tamanho das partículas dos pigmentos comerciais
varia na faixa de 50 Pm até um submicron. As partículas de
pigmentos sintéticos ou precipitados podem ser mais finas e
uniformes à medida que sua textura pode ser mais facilmente
controlada durante o processo de síntese. O grau de finura
dos minerais naturais fica condicionado à dureza do mineral,
à textura da rocha original e ao mecanismo mecânico dos
equipamentos de moagem, micronização e classificação. A
descrição completa da finura de um pigmento baseia-se na
distribuição percentual de tamanhos em toda a faixa de finura.
Resíduo em peneira, área superficial, densidade aparente e
finura Hegman são parâmetros que podem ser adotados em
especificações e controle de qualidade e processo de produtos
conhecidos, mas não são válidos isoladamente para a descrição
completa da finura. A distribuição granulométrica das partículas
vai ter um efeito direto na facilidade de dispersão, na reologia
das dispersões minerais, na abrasividade, na resistência à
tensão e ao impacto e na capacidade de adsorção e degradação
de polímeros, estabilizantes e plastificantes.
Os minerais sempre ocorrem na natureza associados em
proporções variadas a outros minerais. Sempre vão ocorrer
impurezas, que, mesmo em teores muito baixos, podem alterar,
significativamente, as propriedades do mineral puro e
comprometer suas aplicações industriais. O teor e a natureza
das impurezas, tal como a textura das rochas, podem variar
entre depósitos ou no mesmo depósito. As impurezas podem
ocorrer ou na rede cristalina do próprio mineral em solução
sólida, ou em outros componentes minerais. A presença de
elementos estranhos na rede cristalina do mineral pode alterar
a força e a distribuição de suas ligações atômicas, alterando
a dureza e fratura ou clivagem, e a natureza química da
superfície mineral. Minerais muito reativos de ferro, manganês,
cobre, níquel e vanádio, entre outros, podem comprometer a
estabilidade dos polímeros, estabilizantes e demais aditivos
de processamento.
Algumas conclusões e orientações podem ser tiradas das
discussões desenvolvidas nos parágrafos anteriores:
1. Existe uma grande variedade de minerais que podem
ser utilizados no carregamento e no reforço de
termoplásticos. Um conjunto de parâmetros técnicos
deve ser determinado para a descrição e a caracterização
de um produto mineral para tal aplicação. O pigmento
mineral selecionado deve ser aprovado em testes de
performance em escala de laboratório ou piloto. A
pré-seleção das opções comerciais para a fase de
estudos consiste de duas etapas:
1.1. Escolha do mineral com base em experiência
prévia, referências na literatura, e nas

IX. Recursos Minerais Industriais

propriedades primárias no mineral: estrutura
cristalina e morfologia específica dos cristais e
propriedades do compósito;
1.2. Identificação dos fornecedores e produtos,
seleção das opções comerciais a partir de informações dos fornecedores e de terceiros e caracterização dos seguintes parâmetros: textura das partículas, pureza, tratamento superficial, atividade
química superficial e cor. Outros parâmetros
tecnológicos especiais podem ser incluídos.
2. Recomenda-se cuidado na cópia de formulações,
literaturas ou recomendações técnicas de terceiros,
particularmente provenientes do exterior, sem uma
completa caracterização das matérias-primas e aditivos
utilizados e das condições de processamento adotadas
na preparação das peças ou corpos-de-prova. Uma
etapa de adaptação da formulação à qualidade das
matérias-primas nacionais é sempre prudente.
3. A consistência de qualidade dos compósitos plásticominerais vai depender de um trabalho conjunto,
produtor mineral-formulador de termoplástico, de

desenvolvimento de especificações e normas e métodos
de controle de qualidade para os produtos minerais.

Classificação pela Funcionalidade
Uma sistemática de classificação dos Minerais Industriais, com
base na funcionalidade, separa os não-metálicos em Grupo
dos Minerais Químicos e Grupo dos Minerais Físicos. A Tab.
IX.14 e a Tab. IX.15 agrupam os minerais nos dois Grupos.
Os Minerais Cerâmicos representam o segmento deste
grupo de Minerais Químicos com maior dinâmica nas
transformações de mercado. O Pólo de Santa Gertrudes hoje
representa 60% do mercado interno. A saída do pólo do sul
foi exportação e porcelanatos. Agora, o nordeste está ávido
por sua fatia do mercado nacional. Propõe-se uma matriz
cerâmica diferenciada para cada pólo, seguindo o novo
paradigma do Pólo de Santa Gertrudes.
O Grupo dos Minerais Químicos tem em comum a perda de
sua identidade física original ao serem incorporados nos
processos e nos materiais. Uma vez incorporados, atuam como
precursores de novos compostos nas fases líquidas ou gasosas,
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ou de novas fases cristalinas e vítreas em soluções sólidas
após tratamento térmico, como no caso das cerâmicas, ou
ainda como dopantes.
O Grupo dos Minerais Físicos, por sua vez, mantém sua
identidade física original ou no máximo interage, quimicamente
ou por adsorção ou absorção, apenas na superfície das
partículas e/ou dos cristais. Os Minerais Físicos Funcionais,
conforme se pode observar da Tab. IX.5 à Tab. IX.7, são a
categoria com maiores demandas de um perfil empresarial
mais apurado em tecnologias de produto e marketing.

Na Tab. IX.16, os vários Minerais Funcionais são agrupados
quanto às Funções Industriais e Propriedades Funcionais.
Os Minerais Cerâmicos e os Minerais Físicos Funcionais
são as duas categorias com maior potencial de crescimento
no Brasil nesta primeira década dos anos 2000. Os dois Grupos
de Minerais Industriais foram foco de um estudo patrocinado
e divulgado pelo CT–Mineral do Centro de Gestão e Estudos
Estratégicos – CGEE (www.cgee.org.br). As principais
conclusões e recomendações táticas e estratégicas de fomento
tecnológico para estas duas categorias são sintetizadas na
Tab. IX.17 e na Tab. IX.18.
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Tabela IX.16 Seleção de minerais funcionais
Table IX.16 Selection of functional minerals
PROPRIEDADES FUNCIONAIS

FUNÇÕES INDUSTRIAIS

MORFOLOGIA DAS PARTÍCULAS

PROPRIEDADES FÍSICAS

ATIVIDADE QUÍMICA

E CRISTAIS

ESPECIAIS

SUPERFICIAL

Carga em Tintas

Propriedades elétricas

Agente espessante

Reforço em Polímeros

Poder de cobertura

Adsorvente

Opacidade e brancura em papel

Transparência

Modificador de Reologia

Riscabilidade em plásticos
MINERAIS

Lamelares: talco, caulim e

Caulim calcinado

Bentonita

agalmatolito

Feldspato

Talco

Granulados: carbonato de cálcio,

Wollastonita

Zeólitas

dolomita, barita e feldspato

Sílicas especiais

Aciculares: wollastonita, PCC e sepiolita

Tabela IX.17 Classificação dos minerais estudados
Table IX.17 Classification of studied minerals
MINERAIS CERÂMICOS

MINERAIS FÍSICOS FUNCIONAIS

É proposto que o estudo das Argilas Cerâmicas seja

Os demais minerais contemplados neste estudo – agalmatolito,

inserido dentro de uma chamada mais ampla que

barita, bentonita, caulim, talco e vermiculita – podem ser

contemple todas as demais matérias primas minerais

reunidos dentro do Grupo de Minerais Físicos Funcionais. Minerais

cerâmicas – como Minerais Cerâmicos. Minerais

Físicos se diferenciam dos Minerais Químicos pelo fato de não

Cerâmicos é uma sub-divisão dos chamados Minerais

perderem sua identidade química e mineralógica nos materiais

Químicos.

onde são incorporados. Os minerais físicos funcionais formam o

Os minerais cerâmicos representam um dos segmentos

grupo dos Minerais Industriais onde residem as maiores

de maior importância econômica entre minerais não-

oportunidades de agregação de valor, mas também os maiores

metálicos e devem receber uma atenção prioritária do

desafios de base tecnológica para adequação de produtos e

Fundo Mineral. São mais de 10 milhões de t/ano de

para orientação sobre as aplicações aos consumidores finais.

minerais cerâmicos consumidos pelos setores de pisos

Cargas minerais é um dos segmentos que compõem este grupo,

de revestimento, louças sanitárias e louças de mesa e

com aplicação nas indústrias de tintas, plásticos, borrachas e

adornos. A qualidade e desempenho das matérias-primas

papel. Outros são minerais para fundição, auxiliares de processo,

minerais são fatores decisivos para a competitividade

adsorventes, aditivos para produtos, cosméticos, alimentícios

da indústria cerâmica nos mercados interno e externo.

e cosméticos.

Relação de Minerais Cerâmicos

Relação de Minerais Físicos Funcionais

Argilas diversas (plásticas e fundentes) - Caulim -

Amianto, attapulgita, carbonatos de cálcio natural e precipitado,

Argilito de Corumbataí - Filitos - Feldspato - Nefelina -

organoclays, diatomita, mica, perlita, sílicas especiais,

Sienito - Talco - Carbonatos - Leucofilito - Quartzo -

wollastonita, caulim calcinado, minerais tratados super-

Granito - Wollastonita - Óxido de Magnésio -

ficialmente, cenosferas e resíduos industriais com funcionalidade

Agalmatolito - Bentonita - Resíduos - Outros

potencial.
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Tabela IX.18 Oportunidades e desafios de base tecnológica para os minerais estudados
Table IX.18 Opportunities and technological challenges for the minerals studied
MINERAIS CERÂMICOS

MINERAIS FÍSICOS FUNCIONAIS

OPORTUNIDADES ANCORADAS NO AUMENTO DE

AMEAÇAS E OPORTUNIDADES ESPECÍFICAS

COMPETITIVIDADE DA CERÂMICA BRASILEIRA

TALCO: grande potencial em tintas decorativas, celulose e coating

I. Aperfeiçoamentos e inovações nos processos, operações e

para papel

sistemas de controle na preparação das matérias-primas

CAULIM: grande potencial em tintas decorativas em substituição ao

minerais cerâmicas

agalmatolito

O projeto Plataforma foi contratado pelo MCT, no final dos anos

CAULIM CALCINADO: tudo a desenvolver - mercado novo

90, para um diagnóstico dos problemas e atrasos de base

BARITA: mercado muito vulnerável à importação de barita chinesa

tecnológica do setor cerâmico de revestimento. Foi ali identificada

AGALMATOLITO: falta de literatura de referência, muito vulnerável a

uma deficiência tecnológica generalizada permeando todos os

novos minerais em tintas decorativas, e grande oportunidade em

agentes desta cadeia produtiva. Os resultados do projeto deram

plásticos, cosméticos, produtos farmacêuticos e alimentícios

destaque ao grande atraso tecnológico no fornecimento de

BENTONITA: muito vulnerável à importação de bentonita argentina e

matérias-primas – o grande avanço da indústria cerâmica dos

exaustão de reservas

anos 90 não foi observado na preparação da massa cerâmica.

VERMICULITA: amplo mercado no Brasil para novas aplicações,

Os avanços só ocorreram a partir da prensa

oportunidades de exportação, grandes reservas em Catalão – GO

II. Construção de uma nova matriz mineral cerâmica para
o Brasil

FATORES QUE COMPROMETEM AVANÇOS E INOVAÇÕES

Alguns técnicos entendem que para se alcançar um aumento

1. Produtores carentes de tecnologias e capacitação para desen-

expressivo da competitividade do setor cerâmico, que também

volvimento de novas aplicações

alavanque um novo patamar de competitividade e liderança

2. Cultura de commodities contrária a desenvolvimentos de mercado

internacional, deve-se, além da otimização de processos e controles

3. Formação profissional deficitária

integrados, implementar uma reformulação drástica da composição

4. Tecnologias e laboratórios de desenvolvimento não disponíveis

das massas, evoluir para uma nova matriz mineral que otimize a

para: micronização, classificação ultrafina e tratamento superficial

relação custo/desempenho cerâmico

5. Laboratórios de caracterização funcional pouco accessíveis

Com um conceito similar outras empresas cerâmicas e fornecedoras

6. Mercado sem acesso à literatura

de matérias-primas propõem a procura de novos minerais, materiais
alternativos e resíduos que mudem o panorama do setor.
Foram concebidos 4 programas a serem liderados por instituições de
PROPOSTAS DE PROGRAMAS

P&D que contemplem agregados de negócios, segmentos de grande
volume e/ou arranjos e sistemas produtivos importantes, de modo a
alavancar a produtividade. Os programas propostos estão voltados,
prioritariamente, para a capacitação e modernização de produtores
de 2º e 3º escalão, e devem contemplar as atividades fortes de
extensão e a regionalização das atividades de P&D

I - Plataforma Minerais Cerâmicos

II - Minerais Físicos Funcionais: Novas Aplicações, Novos Produtos

Vetor A: Aperfeiçoamentos e Inovações nos processos, operações

e Informação

e sistemas de controle na preparação das matérias primas minerais

Vetor A: Desenvolver tecnologia e conhecimentos para novas

cerâmicas

aplicações funcionais em diversos segmentos industriais: papel,

Vetor B: Construção de uma nova matriz mineral cerâmica

celulose, tintas, plásticos, borracha, cosméticos, fundição, isolantes,

Dimensão: 10 milhões de toneladas de matérias-primas minerais

adsorventes, entre outros

Ação Alavancadora: Ativar Instituições-Âncora

Vetor B: Aprimorar o desempenho dos minerais funcionais em

Fundo Verde Amarelo: Incluir matérias-primas cerâmicas

aplicações diversas com a formatação de novos produtos (finuras,
minérios selecionados, composição química, especificações com
tolerâncias mais estreitas)
Vetor C: Divulgação de tecnologias e conhecimento para produtores,
consumidores e técnicos
Ação Alavancadora: Montar Âncoras / Rede de Laboratórios: Articular
Consórcios para Projetos
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continuação da Tabela IX.18

III - Ações integradas para o desenvolvimento de Distritos

IV - Tecnologias de Lavra, Beneficiamento e Gestão para Pequenas

Mineiros, Clusters de pequenas empresas de mineração e

Minerações

Clusters de demanda regional

Dimensão: As escalas de produção diagnosticadas neste estudo

Temas de P&D e Extensão: Projetos-pilotos, desenvolvimento de

como típicas para o segmento dos Minerais Industriais ilustram o

metodologias, transferência e implantação de tecnologias de

perfil deste setor - prevalecem pequenas operações que carecem de

gestão, núcleos avançados, Projetos Integrados, Alianças

projetos condizentes com seu porte. O autor propõe uma nova

Tecnológicas, Projetos de Extensão Mineral, projetos de

escola que disponibilize também para as pequenas operações uma

caracterização tecnológica, projetos de P&D

engenharia avançada e modelos de gestão e controle de alta

Dimensão: Além de demandas específicas (bentonita, minerais de

competitividade, desenvolvidos e formatados para este porte que

pegmatitos), inúmeros outros pólos de produção mineral (rochas

caracteriza a mineração brasileira de não-metálicos

de revestimento e minerais diversos, rejeitos) e Centros de Demanda

Ação Alavancadora: Selecionar, estruturar e apoiar núcleos âncora

(materiais de construção, infra-estrutura de pequenos municípios,

de P&D, ensino e extensão que se proponham a desenvolver este

regiões agrícolas)

novo conceito focado nas pequenas empresas

Ação Alvancadora: Ativar Instituições Âncora Multidisciplinares

Sistemas Alternativos de Classificação dos
Minerais Industriais
Os parâmetros apresentados na Tab. IX.19 e na Tab. IX.20
podem complementar a caracterização e classificação dos
Minerais Industriais.

Tabela IX.19 Parâmetros complementares de classificação
Table IX.19 Complementary parameters of classification
Preço no mercado

Grau de competição no Brasil

nacional
Minerais
B

M

A

Não
disponível

Importados (I)
Exportados (E)

no país

•

Agalmatolito

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Amianto
Ardósia
Areia e Cascalho
Argilas Cerâmicas

•
•

Argilas Refratárias
Barita
Bentonita

Sepiolita
Boro/Boratos
Bromo/Iodo

•

Carbonato, PCC
Caulim
Cianita

•

•
•

Oligopólio (O)

à substituição

O

•
•

U

I/E

•
•
•

Ampla
disponibilidade

•
•
•
O
O

I/E

•
•
•
•
•

Alta
vulnerabilidade

I

Atapulgita

Carbonato de Cálcio

Fornecedor
Único (U)

O

I
I

•
•

O
I/E

O
U

•
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Preço no mercado
nacional
Minerais
B

Cromita
Diatomita

•

Diopsídio
Dolomita

•

Enxofre
Feldspato

•

M

•
•
•
•
•
•

A

•

•

Mica

•

O

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

Mármore/Granito

E

U

E

O

I

•

•
•

•
•
•
•

E

•

I

•
•

Potássio, Cloreto

I

U

E

O

I

O

•

Pirofilita

•
•

Quartzo (cristal)
Rocha Fosfática

•
•

•
•
•

Cal
Sal
Sílicas Especiais

•

•
•
•

Perlita
Wolastonita
Zeólitas
Minerais de Mn

•

I

•

Pirita

Vermiculita

I

•

Pedra Pome

Talco

I

•
•
•

•
•

I

•

Olivina

Areia Industrial

O

Ampla
disponibilidade

•

Nitrato de Sódio

Rochas Calcárias

U

I

Alta
vulnerabilidade
à substituição

U

•
•

Magnesita

Pedras Nat. Revest.

I

•

Grafita

Pedras Britadas

Fornecedor
Único (U)
Oligopólio (O)

I

Criolita

Óxido de Ferro

Importados (I)
Exportados (E)

•

Fluorita

Gipsita/Gesso

Não
disponível
no país

•
•

Nefelina-Sienito
Leucita

Grau de competição no Brasil

I/E

•

I

O

•
•

I

O

I

O

•
•
•

I

•

I

I
I

•

Minerais de
Antimônio
B: R$ 5 a 50 por tonelada FOB produtor
M: R$ 51 a 200 por tonelada FOB produtor
A: acima de R$ 201

•
•
•

•
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Tabela IX.20 Parâmetros complementares de classificação
Table IX.20 Complementary parameters of classification
Grau de competição internacional
Minerais

Amianto

Oligopólios

10 maiores líderes

10 maiores líderes

Presença

domínio de

em valor no comércio

em volume no comércio

importante

grandes grupos

internacional

internacional

da China

•
•

Argilas Cerâmicas
Argilas Refratárias
Barita

•
•
•

•

Bentonita
Atapulgita
Sepiolita
Boro/Boratos

•
•

•

Bromo/Iodo
Carbonato de Cálcio
Carbonato, PCC

•
•
•

Caulim
Cianita
Cromita
Diatomita

•

•
•

Feldspato
Nefelina-Sienito

•

Fluorita

•

•

•

•
•

Gipsita
Grafita

•

•

Magnesita

•

Mica

•

Nitrato de Sódio
Olivina

•

Mármore/Granito
Potássio, Cloreto

•
•

Pirofilita

•

Rocha Fosfática
Cal

•
•

Sal

•

Sílicas Especiais
Areia Industrial
Talco
Vermiculita

•
•

•
•

Perlita
Wolastonita
Zeólitas

•
•

•
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Oportunidades e tendências
Os Minerais Industriais são um novo nicho de oportunidades
da mineração brasileira. Em tese, o Brasil poderá reviver as
altas taxas de crescimento, acima de 20% ao ano, que os
países desenvolvidos experimentaram com Minerais Industriais
nos anos 70 e 80. Várias iniciativas empresariais e governamentais já prenunciam uma arrancada no crescimento dos
negócios com Minerais Industriais. Várias empresas, de porte
pequeno a grande, estão-se adequando para novas fases de
expansão de participação no mercado. Investidores estão
descobrindo a diversidade de opções de investimento e a
atratividade dos negócios com Minerais Industriais.

Figura IX.9 – Os novos contornos de oportunidades para Minerais
Industriais no Brasil

As oportunidades de crescimento dos negócios com Minerais
Industriais estão apoiadas em três grandes pilares, conforme
apresentação que se segue e a ilustração da Fig. IX.9.

Aumento da Competitividade dos Pólos
Regionais
Na consolidação de oportunidades, órgãos de fomento e apoio
governamental passam a contemplar os Minerais Industriais e
os pequenos empreendimentos, uma inovação ante a visão
clássica de desenvolvimento exclusivo pela grande mineração.
O desenvolvimento dos clusters de pequenas empresas e o

Figure IX.9 – New opportunities for Industrial Minerals in Brazil
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aumento da competitividade dos distritos mineiros com grande
potencial de mercado serão focos de fomento. Antecipa-se
que o fomento conseguirá identificar mecanismos para ampliar
o conhecimento geológico nas áreas de lavra – um dos grandes
limitadores para que a pequena empresa deslanche e para
que estes distritos mineiros sejam mais valorizados pelos
investidores. Adicionalmente, é crescente a regionalização
no fornecimento mineral. As matérias-primas tendem a viajar
menos. Um dos casos mais notáveis é a indústria cerâmica
que tem revisto sua matriz de insumos de modo a trabalhar
com fontes mais próximas de matéria-prima. O Pólo Cerâmico
de Santa Gertrudes é o caso mais extremo, baseado nos
depósitos da massa monomineral – o argilito de Corumbataí
já descrito anteriormente. A nova estruturação logística no
Brasil, com o aumento da competitividade dos sistemas
ferroviários e portuários, consolida a atração de pólos regionais
de alta competitividade.

O Foco na Pequena Mineração

da mineração no País. Desenvolvem-se uma nova engenharia
para a pequena mineração e um novo modelo de gestão da
capacitação empresarial que se coaduna aos desafios do
mercado à sua escala e capacidade financeira – a contratação
de talentos técnico-gerenciais multifuncionais.

A Mineração Clássica é Expandida para
Negócios de Base Mineral
Este novo conceito, ainda na vanguarda da estratégia
empresarial, amplia os contornos da mineração clássica, por
priorizar a maior aderência à cadeia produtiva, agregando
maior valor ao negócio mineral, contra a visão clássica que
tradicionalmente prioriza apenas o operacional e os contratos
de commodities.
A Tab. IX.21 e a Fig. IX.10 apresentam os grandes blocos
de oportunidades para os Minerais Industriais no País que
estarão sendo explorados nesta próxima década.

Empresários da mineração e novos investidores descobrem
que os negócios de pequeno e médio porte são uma
oportunidade para a retomada do desenvolvimento sustentado

Figura IX.10 – Os grandes espaços de mercado para os Minerais
Industriais

Figure IX.10 – Market opportunities for Industrial Minerals
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Tabela IX.21 Quadro consolidado de oportunidades, ameaças e tendências do mercado brasileiro
Table IX.21 Consolidated table of opportunities, threats and trends of the Brazilian market
Grandes alvos estratégicos

Oportunidades

Desafios
Aporte de Tecnologia

Tendências

Transformações no perfil da

Garantia de Desempenho

demanda de minerais industriais

dos Produtos Minerais

fornecedores mais qualificados e

Ampliação do market-share de

pelos grandes pólos industriais

Fornecimento Satélite

com maior intimidade com o

Assistência técnica avançada

mercado consumidor

Crescente regionalização no

Revisão na logística de

Recursos para

Entrada de Grandes Grupos

fornecimento mineral

fornecimento de argilas e

Investimento

de Investidores

feldspato cerâmico
Revisão da Matriz Mineral
Cerâmica em Novos Pólos
Pólos regionais e logísticos de

Pólos de Materiais de

Recursos para

Projetos Liderados por Incentivos

base mineral

Construção

Investimento

Oficiais

Consolidação de Pequenas

Investimentos para

Entrada de Grupos Internacionais

Empresas em Empreendimentos

ampliação das reservas

de Médio Porte

Novos Pólos Cerâmicos de
Pequeno e Grande Porte
Valorização de Clusters
Pólos Exportadores
Aquisições

Multiminerais

visando à viabilização e

Valorização de Depósitos

à valorização de

Subaproveitados

negociações

Aporte de Tecnologia de
Produto e Marketing em Joint
Ventures
Projetos de verticalização

Massa Cerâmica

Alianças de Mercado

Fertilizantes, rações e novos

Oportunidades Exploradas por
Novos Investidores

materiais industriais
Compostos e Formulações
Pré-dispersos
Inovações de produtos e serviços

Produtos com Diferencial

Carência de Tecnologia

Crescimento da Presença de

de Desempenho

de Produto

Grupos Internacionais

Maiores potenciais: caulim,

Competitividade

Duplicação do volume de

pedras ornamentais, gipsita,

empresarial e logística

exportação nos próximos 5 anos.

Processamento de Partículas
Finas
Sistemas Logísticos Avançados
Slurry e Plantas Satélites
Minerais para exportação

diatomita, vermiculita, grafita,

Aquisição de depósitos de classe

mica
Substituição de importações

mundial por grupos internacionais

Minerais com maior potencial

Conhecimento

50% de substituição nos

de substituição por produtos

geológico e tecnologia

próximos 5 anos

nacionais: bentonita, rocha
fosfática, feldspato, gipsita,
diatomita, talco, argilas
cerâmicas, caulim calcinado
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