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PREFÁCIO

Prefácio 

Assegurar a prosperidade, o desenvolvimento econô-
mico e o uso sustentável de recursos naturais exige 
consideráveis esforços da sociedade. Nesse processo,  
a Alemanha assume um papel pioneiro com sua 
estratégia de sustentabilidade, com a revolução 
energética e com o “Programa Alemão de Eficiência  
em Recursos Naturais”. As tecnologias do futuro 
baseiam-se sobretudo em recursos naturais – tais  
como matérias-primas metálicas – que a Alemanha  
tem de importar em proporções consideráveis. Por isso 
cooperações internacionais e a atividade de pesquisa e 
desenvolvimento são importantes elementos da 
estratégia do governo alemão para assegurar o abaste-
cimento sustentável de matérias-primas no país.

Com a criação do Instituto Helmholtz de Freiberg 
para Tecnologia de Recursos Naturais, em 2011, demos 
um primeiro passo rumo à disseminação da pesquisa 
em tecnologias de matérias-primas. Além disso, o 
presente programa de pesquisa e desenvolvimento 
intitulado “Matérias-primas economicamente estraté-
gicas para a Alemanha como polo de alta tecnologia” 
pretende também, nos próximos anos, fortalecer de 
forma sistemática a pesquisa e desenvolvimento de 
tecnologias que poupem o meio ambiente e os recursos 
naturais. A recuperação de matérias-primas secundárias 
metálicas por reciclagem e a extração de matérias- 
-primas primárias com eficiência e sem agressão 
ambiental são componentes integrantes da finalidade  
do programa.

O programa “Matérias-primas economicamente 
estratégicas para a Alemanha como polo de alta tecnologia” 
faz parte do programa geral “Pesquisa para desenvolvi-
mentos sustentáveis – FONA”. O objetivo desse programa 
geral é fortalecer e ampliar a posição da Alemanha 
como líder tecnológico internacional nas áreas de 
proteção climática, gestão sustentável de recursos 
naturais e tecnologias ambientais e energéticas.

Fico grata aos membros do Conselho Consultivo  
do Programa de Tecnologias de Recursos Naturais pela 
elaboração das recomendações a seguir. O novo programa 
presta uma contribuição revolucionária para o cumpri-
mento de nossos objetivos de política científica.

Prof. Dr. Johanna Wanka 
Ministra da Educação e Pesquisa da Alemanha
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O Conselho Consultivo do Programa de Tecnologias de 
Recursos Naturais do BMBF é formado por especialistas 
da área de agregação de valor de matérias-primas 
não-energéticas das principais universidades técnicas e 
instituições de pesquisa extrauniversitárias da Alemanha. 
Seus membros foram nomeados pelo BMBF com o 
objetivo de trazer know-how externo para a formulação 
do programa e assessorar o ministério na orientação de 
futuras medidas de fomento. O Conselho Consultivo do 
Programa deu início a suas atividades em sessão 

constitutiva realizada em abril de 2011 e analisa a 
seguir o atual cenário de pesquisas e a demanda futura 
da indústria de alta tecnologia na Alemanha no que 
tange a tecnologias de matérias-primas economica-
mente estratégicas. Com base nisso, foram feitas 
constatações sobre a demanda por pesquisas e recomen -
dações para a continuidade da implementação. Essas 
análises e recomendações culminam no presente 
programa de pesquisa e desenvolvimento do BMBF 
para novas tecnologias de matérias-primas.
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Resumo 

RESUMO

Como nação industrial, a Alemanha deve sua prosperi-
dade à produção material e à exportação. Para assegurar 
essa prosperidade, é preciso haver disponibilidade 
estável de matérias-primas – sobretudo recursos 
naturais minerais não-energéticos. Estes são necessários 
não só para desenvolver e disseminar tecnologias do 
futuro, como também para cumprir nossas ambiciosas 
metas de proteção climática e acelerar a revolução 
energética. Em se tratando dessas “matérias-primas de 
alta tecnologia”, a Alemanha, na maioria dos casos, 
depende de importações. Por isso, nos últimos anos, 
inúmeros estudos têm se dedicado a prever a demanda 
por matérias-primas a ser gerada pelas tecnologias do 
futuro e os riscos que poderemos sofrer em termos de 
abastecimento. Foram analisados diversos elementos 
minerais ou grupos de materiais, tais como metais do 
grupo platina, terras-raras e outros metais de alta 
tecnologia. Os resultados de estudos adquirem relevância 
sobretudo em vista do aumento dos preços de matérias-
-primas.

Iniciativas estatais para maior eficiência em  
recursos naturais

Recursos naturais minerais são escassos e caros. Por 
isso é cada vez mais importante usá-los com eficiência. 
O governo alemão envolve-se na questão da eficiência 
em recursos naturais com diversos programas.

Com sua Estratégia High-Tech, pretende criar 
soluções duradouras para desafios globais. A pesquisa, 
novas tecnologias e a difusão de inovações devem 
possibilitar o uso econômico e eficiente de recursos 
naturais conforme reivindicado na área de demanda 
Clima e Energia da Estratégia High-Tech. A Estratégia 
Nacional de Sustentabilidade tem por objetivo dobrar a 
produtividade de matérias-primas até 2020 em relação 
a 1994. Além disso, a fim de assegurar o abastecimento 
de matérias-primas minerais não-energéticas, o 
governo alemão aprovou, em outubro de 2010, por 
recomendação do Ministério da Economia e Tecnologia 
(BMWi), a estratégia de matérias-primas do país. Esta 
abrange um amplo leque: desde a eliminação de 
barreiras comerciais, desenvolvimento de tecnologias, 
capacitação e transferência de know-how até a coope-
ração para o desenvolvimento. O Programa de Eficiência 
em Recursos Naturais (ProgRess) do governo alemão 
define 20 abordagens de ação para o uso sustentável de 

matérias-primas abióticas não-energéticas tais como 
minérios, minerais industriais e minerais de construção 
e no uso de matérias-primas bióticas como materiais. 
Na implementação dessas iniciativas, a pesquisa e 
desenvolvimento desempenham um papel crucial.

Paralelamente às atividades alemãs, está sendo 
preparada uma estratégia de matérias-primas também 
na esfera europeia. A iniciativa diretora “Europa sem 
agressão ambiental” da Estratégia Europa 2020 da 
Comissão Europeia visa a apoiar a mudança para uma 
economia que poupe os recursos naturais, assegurar o 
abastecimento com matérias-primas essenciais e gerar 
novas possibilidades de crescimento e inovação.

O cenário de pesquisas na Alemanha 

As competências de pesquisa na Alemanha concentram-se 
em diversas instituições de científicas. Por exemplo,  
as instituições de pesquisa extrauniversitárias da Comuni  
dade Helmholtz, Sociedade Fraunhofer e Instituto 
Federal de Geociências e Matérias-Primas (BGR), bem 
como as Instituições de Ensino Superior / Universidades 
Técnicas de Aachen, Clausthal e Freiberg. Esta última é  
a mais antiga Instituição de Ensino Superior do mundo 
voltada para a Engenharia de Minas. As três Instituições 
de Ensino Superior mencionadas são as únicas na 
Alemanha nas quais se pesquisa e ensina todo o ciclo  
de materiais e toda a cadeia de agregação de valor das 
matérias-primas minerais não-energéticas – desde 
aspectos de geologia econômica à reciclagem. Outras 
Instituições de Ensino Superior disponibilizam compe-
tências de pesquisa e educação na área de pesquisa de 
materiais para etapas específicas da cadeia de agregação 
de valor. Além disso, financiado pelo BMBF e pelo Estado 
da Saxônia, foi criado em agosto de 2011 o Instituto 
Helmholtz de Freiberg para Tecnologia de Recursos 
Naturais. Esse instituto visa a intensificar no longo prazo 
a pesquisa sobre a cadeia de agregação de valor de 
matérias-primas minerais.

Objetivos e conteúdo do programa

O objetivo do programa “Matérias-primas economica-
mente estratégicas para a Alemanha como polo de alta 
tecnologia” é disseminar a pesquisa, desenvolvimento e 
capacitação ao longo da cadeia de de agregação de valor 
de matérias-primas minerais nos próximos cinco a dez 
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anos. O programa é voltado para universidades, institui-
ções de pesquisa extrauniversitárias e empresas indus-
triais. Ele pretende intensificar a pesquisa aplicada e sua 
ligação com a pesquisa pura.

Por isso, a partir de 2013, o BMBF fomentará 
gradualmente focos temáticos que levem em conside-
ração segmentos específicos de toda a cadeia de 
agregação de valor. O programa está sendo concebido 
sem vínculos com tecnologias específicas e desenvolvido 
em parceria com cientistas e empresários; os avanços 
da política nacional e europeia de recursos naturais  
têm influência tão grande sobre o programa quanto os 
requisitos dos meios científico e empresarial. Ele tem 
pontos de contato diretos com a estratégia nacional e 
europeia de matérias-primas.

O foco do programa são os metais e minerais cuja 
disponibilidade para tecnologias do futuro deve ser 
assegurada e têm um grande efeito de potencialização 
para a economia (“matérias-primas economicamente 
estratégicas”). Matérias-primas para a construção civil  
ou matérias-primas minerais marinhas não são 
contempladas no programa. Os metais de massa são 
discutidos apenas quando são gerados como produtos 
vinculados na extração de matérias-primas primárias  
e secundárias ou quando se espera uma considerável 
melhora da eficiência de matérias-primas.

Demanda por pesquisas em matérias-primas  
primárias e secundárias

Como se pode assegurar a disponibilidade de matérias-
-primas economicamente estratégicas para a indústria 
alemã? Neste aspecto, o BMBF vê uma demanda pre-
mente por pesquisa e desenvolvimento em duas áreas: 
exploração e extração de matérias-primas primárias e 
extração de matérias-primas secundárias por reciclagem.

No caso das matérias-primas primárias e sua 
exploração, existe demanda por pesquisa em todas as 
etapas essenciais da cadeia de agregação de valor de 
matérias-primas:

• rna sondagem (novos processos de sondagem para 
potenciais de matérias-primas locais, entre outros)

•  na mineração (processos de extração com eficiência 
energética e de materiais)

•  no tratamento (processos otimizados de trituração  
e separação para aumentar a produtividade e 
diminuir o uso de energia)

•  na metalurgia (novos processos de extração 
eficiente de metais de alta tecnologia)

Em temas interdisciplinares também há demanda por 
pesquisa. Por exemplo, a abordagem integradora que 
inclui geologia, mineração, tratamento e metalurgia 
visa a possibilitar a otimização da cadeia de agregação 
de valor em várias etapas (geometalurgia). Abordagens 
de ação para novos projetos de pesquisa são oferecidos 
tanto pelos campos de pesquisa que abrangem diversas 
cadeias de agregação de valor do setor de matérias- 
primas e análise de recursos naturais como pelos 
aspectos ecológicos, sociais e políticos do segmento 
global de matérias-primas.

Materiais recicláveis minerais não-energéticos são 
importantes para a economia alemã. Eles ocorrem em 
nossos resíduos e restos de produção, mas apenas em 
baixas concentrações, de modo que sua recuperação 
constitui um desafio.

Em termos de matérias-primas secundárias e reci- 
clagem, existe demanda por pesquisa nos seguintes temas:

• fluxos de materiais e potenciais (base de dados sobre 
fontes de matérias-primas secundárias, sistemas de 
levantamento, gestão de fluxos de materiais, design 
de produtos)

• tratamento e separação (separação de materiais 
mantendo em grande parte as propriedades de 
materiais originalmente desejadas ou desmonte  
em materiais de base)

• extração metalúrgica e limpeza (processos flexíveis 
com taxa de recuperação para sistemas multimetais  
e separação de materiais maximizada, em esfera 
elementar ou molecular)

• avaliação (comparação objetiva de tecnologias de 
reciclagem alternativas e vias de processos conforme 
aspectos econômicos, relativos à balança ambiental 
e outros)
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Medidas de implementação do programa

O programa “Matérias-primas economicamente 
estratégicas para a Alemanha como polo de alta 
tecnologia” tem por base as atuais medidas de fomento 
dos seguintes programas gerais:

• FONA (Pesquisa para Desenvolvimentos Sustentáveis)

• WING (Inovações em Materiais para Indústria e 
Sociedade)

• Pesquisa para a Produção do Futuro

e da iniciativa de fomento transprogramática “KMU- 
innovativ: Eficiência Energética e em Recursos Naturais”.

O primeiro foco é em medidas com ajuda das quais a 
oferta local de matérias-primas economicamente estraté-
gicas possa ser ampliada e que complementam esforços de 
inovações em materiais e produtos bem como medidas 
para a melhora da eficiência de materiais.

Além disso, medidas complementares deverão articular 
a pesquisa alemã em matérias-primas com a de outros 
países e torná-la visível, melhorar a aceitação da extração 
local de matérias-primas e fortalecer a capacitação e 
aperfeiçoamento profissionais nessa área. O intercâmbio 
de conhecimentos e o desenvolvimento de parcerias em 
matérias-primas serão apoiados por meio de cooperações 
de pesquisa bilaterais com países ricos em matérias- 
primas. O programa também tem o objetivo de fortalecer  
a Alemanha como polo científico. Cooperações existentes 
para esse fim deverão ser ampliadas, assim como a oferta 
educacional em universidades. Áreas temáticas de 
importância europeia serão contempladas no âmbito da 
cooperação europeia.
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1 Introdução

1.1 A importância de matérias-primas economica-
mente estratégicas para a Alemanha como polo 
de alta tecnologia

Demanda por matérias-primas

Desde os anos 1950, a demanda por recursos naturais 
nos países industrializados tem aumentado enorme-
mente; agora, isso se vê também em países emergentes 
e em desenvolvimento como a China. Nos últimos 50 
anos, o mundo consumiu mais matérias-primas do que 
em todo o período anterior da história humana. E o 
consumo de matérias-primas continua aumentando, 
apesar de todas as medidas de aumento da produtividade 
de recursos naturais. Hoje, vivemos em um mundo em 
que os ciclos de produtos estão cada vez mais curtos e 
os produtos de nossa indústria, sobretudo da indústria 
eletrônica, cada vez mais complexos. Nos anos oitenta, 

para se fabricar um chip de computador, precisava-se 
de doze elementos químicos diversos; nos anos noventa, 
esse número subiu para 16. Hoje, para um chip de alto 
rendimento, precisa-se de mais de 60 elementos. Isso  
é o que comprova um estudo sobre matérias-primas 
bastante citado elaborado pelo Concelho Nacional de 
Pesquisa dos EUA (NRC 2008). No ramo automobilístico, 
a situação é similar: se um veículo antes era composto 
essencialmente de ferro, aço, cobre, alumínio, chumbo, 
zinco, borracha, plásticos e vidro, hoje ele é um produto 
high-tech com componentes eletrônicos variados. O 
veículo do futuro precisará de uma gama de elementos 
mais ampla – por exemplo, metais de terras-raras para 
ímãs permanentes nos motores auxiliares e propulsores 
ou elementos de ligas de aço.

A Figura 1 é uma representação esquemática do 
ciclo de matérias-primas ao longo da cadeia de 
agregação de valor e do ciclo de vida de produto. 

Figura 1: Ciclo de matérias-primas e geração de resíduos (segundo FAULSTICH 2010).
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Importações de matérias-primas

A Alemanha tem uma sólida indústria manufatureira 
com grandes êxitos em exportações. Foram sobretudo 
os produtos com tecnologia de ponta como os auto-
móveis que possibilitaram à Alemanha sair da crise 
financeira de 2008/09 com surpreendente rapidez. A 
indústria manufatureira (exceto a indústria da construção 
civil) ainda produz cerca de 25% do Produto Interno 
Bruto (PIB) – cerca de 2.500 bilhões de euros, em dados 
de 2010. Isso põe a Alemanha bem à frente de outros 
grandes países europeus como a França, Itália ou até  
o Reino Unido, nos quais a participação da indústria 
manufatureira no PIB ainda é a metade do percentual 
alemão.

Para a fabricação de seus produtos de ponta, as 
empresas alemãs precisam de matérias-primas tanto 
primárias como secundárias. Matérias-primas secundárias 
estão disponíveis no próprio país, mas atualmente são 
insuficientemente aproveitadas, sobretudo os metais  
de alta tecnologia. Em termos de matérias-primas 
primárias, a Alemanha depende em grande parte de 
importações; quase 100% das matérias-primas metálicas 
precisam ser importadas. Para a economia alemã, a 
importação de matérias-primas custa cerca de 4,4%  
do PIB – em 2010, isso correspondia a 109,3 bilhões de 
euros. Destes, cerca de dois terços são matérias-primas 
energéticas e cerca de um terço são matérias-primas 
metálicas, sobretudo ferro, aço e os metais de massa na 
área de metais não-ferrosos (ver Figura 2). Elementos 
para refinamento de aço inclusive metais refratários, 
metais para o ramo eletrônico e outras matérias-primas 
high-tech como os metais de terras-raras ou elementos 
do grupo platina perfazem cerca de 9% das importações 
de matérias-primas. Estas são matérias-primas necessá-
rias para a fabricação de produtos de ponta. Ou seja: 
menos de 0,5% do PIB alemão é gasto em matérias- 
primas economicamente estratégicas, embora justa-
mente elas, com seu efeito de potencialização, possam 
tirar rapidamente o país de uma recessão e assegurar a 
prosperidade.

Na primeira década deste milênio, o abastecimento 
global de matérias-primas alterou-se radicalmente. 
Quase até o fim do milênio passado, vivíamos em um 
mundo em que 25% da população mundial – habitantes 
de países industrializados – consumiam 70 – 80% da 
produção mundial de matérias-primas. Mas logo veio  

o desenfreado aumento do consumo de matérias- 
primas nos países em desenvolvimento populosos, 
sobretudo na República Popular da China. Se em 1990  
a participação chinesa no consumo mundial era de 
apenas 8%, em 2010 já era de 45%. A demanda por 
outros metais também aumentou drasticamente.  
O consumo de cobre subiu de 6% para 39% e o de 
alumínio, de 5% para 40%. A China é hoje o maior 
mercado consumidor para todas as matérias-primas 
essenciais, exceto o petróleo e o gás natural. Nestes 
últimos, a República Popular assume apenas o 2º lugar, 
após os EUA.

A demanda por matérias-primas economicamente 
estratégicas também cresce, assim como a concorrência 
para obtê-las. Mas ainda há claros potenciais na extração 
dessas matérias-primas, conforme elucida a Figura 3.

Figura 2: Matérias-primas economicamente estratégicas na balança de 
importações de matérias-primas da Alemanha, 2010 (fonte: BGR / DERA, 
com alterações)
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Figura 3: A “roda do metal”: representação da interconexão entre metais principais e produtos derivados em jazidas de minérios segundo 
VERHOEF et al. (2004) e REUTER et al. (2005). São circuladas as matérias-primas atualmente identificadas como críticas pela Comissão 
Europeia e incluídas no grupo “UE-14” (Grupo de Trabalho Ad-Hoc da UE, 2010).

A “roda do metal” da ilustração mostra o espectro 
de metais principais, metais derivados e metais 
associados e suas respectivas ligações. Os metais 
associados não têm jazidas próprias, pois eles se 
encontram na natureza apenas em conexão com  
os metais principais.

No anel interno se encontram os metais princi-
pais. As empresas de mineração e fundição são 
voltadas sobretudo para esses metais. No próximo 
anel seguem os metais derivados, que se ligam aos 
metais principais.

No anel externo seguinte aparecem os metais 
derivados que podem ser extraídos quase sem 
exceção juntamente com outros metais. As fábricas 
de mineração e fundição também são voltadas para 
esses metais. A seguir estão os elementos derivados, 
cuja infraestrutura de extração é apenas limitada. 
Porém, nesse caso, trata-se de metais extremamente 
valiosos que são importantes, por exemplo, em 
aparelhos eletrônicos. No anel mais externo estão  

os elementos que via de regra não podem ser 
extraídos junto com outros metais. Eles ficam nas 
saídas do sistema de tratamento ou na forma de 
depósitos ou escórias.

Elementos que estão entre as quatorze matérias-
-primas ou famílias de matérias-primas classificadas 
pela UE em 2010 como críticas – “UE-14” – são 
circulados. A ilustração mostra que essas matérias-
-primas críticas se concentram nos anéis externos. 
Portanto, a extração dessas matérias-primas pode 
ser consideravelmente aperfeiçoada. Elas podem 
ser incluídas na categoria tecnologicamente aberta 
das “matérias-primas economicamente estratégicas”. 
O conceito é mais amplo do que a lista das UE-14, 
mas se refere apenas à Alemanha.

Um estudo feito por encargo do grupo bancário 
KfW mostra que, do ponto de vista de empresas 
alemãs, outras matérias-primas devem ser conside-
radas críticas (ERDMANN et. al 2011).
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Demanda e preços de matérias-primas 

A alteração na demanda gerou em muitas matérias- 
-primas um acentuado aumento de preço. Essa tendência 
foi interrompida fugazmente pela crise financeira de 
2008. Em comparação com o patamar de preços na 
virada de 2002/03, o preço do chumbo estava oito vezes 
mais caro, o do níquel temporariamente seis vezes, do 
zinco e cobre cinco vezes e do petróleo quatro vezes. 
Restrições à exportação em alguns países produtores e 
exportadores e especulações nos mercados financeiros 
causaram novos picos de preços.

Com essas oscilações atípicas de preços, entra em 
ação o circuito de controle do abastecimento de matérias-
-primas (ver Figura 4). A indústria reage tanto no lado 

da oferta como no da demanda, de modo que depois  
de algum tempo o aumento da oferta e a redução da 
demanda encontram novo equilíbrio: no lado da oferta 
através da intensificação da produção na área de 
matérias-primas primárias e secundárias e no lado  
da demanda através de medidas de substituição em 
sentido amplo.

Nesse circuito de controle, o Estado apoia as atividades 
da indústria por meio de medidas complementares. São 
exemplos disso o instrumentário de fomento da política 
de matérias-primas, a política externa de matérias-primas 
e o fomento à pesquisa. No âmbito de sua Estratégia 
High-Tech, o governo alemão financia tecnologia de 
ponta para aumentar a eficiência de recursos naturais 
(ver seção 2.2.).

Figura 4: Circuito de controle do abastecimento de matérias-primas (segundo WELLMER / BGR)
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1.2 Iniciativas políticas na Alemanha, Europa  
e no mundo

Iniciativas alemãs

O princípio da economia de mercado vigente na Alemanha 
diz que é atribuição do setor privado abastecer a indústria 
com matérias-primas; mas para isso o Estado precisa 
criar as necessárias condições gerais, entre elas uma eficaz 
infraestrutura de pesquisa. Seguindo esse princípio, o 
governo alemão, com base em um intenso diálogo entre 
empresariado e estrategistas públicos, desenvolveu em 
2007 elementos de uma estratégia de matérias-primas. 
Em 2010, a estratégia de matérias-primas do governo 
alemão foi aprovada.

Segundo essa estratégia, o governo alemão irá:

• facilitar o acesso a matérias-primas e diversificar  
as fontes de compra

• fomentar a inovação através de pesquisa e desen-
volvimento em matérias-primas

• estabelecer parcerias em matérias-primas

• implementar medidas estruturais, como, por 
exemplo, a criação da Agência Alemã de Matérias-
-Primas, órgão do Instituto Federal de Geociências  
e Matérias-Primas, ou a criação de um Comitê 
Interministerial de Matérias-Primas

• fomentar a capacitação e aperfeiçoamento de 
técnicos e gestores estrangeiros

• estabelecer uma estreita articulação com a iniciativa 
da UE para matérias-primas

O Comitê Interministerial de Matérias-primas sob a 
coordenação geral do Ministério da Economia e Tecno- 
logia da Alemanha (BMWi) coordena as atividades da 
política de matérias-primas do governo alemão. A 
Federação da Indústria Alemã (BDI) também trabalha 
ativamente no Comitê, reunindo os interesses do setor 
industrial.

Por meio de parcerias de matérias-primas, o governo 
alemão pretende apoiar países parceiros no desenvolvi-
mento econômico e social sustentável. Ao mesmo 
tempo, as parcerias deverão contribuir para o abasteci-
mento de matérias-primas no setor privado alemão. Os 
primeiros acordos de parceria foram celebrados com a 
Mongólia e Cazaquistão e outros estão sendo preparados. 
As atividades de matérias-primas do setor privado são 
complementadas e apoiadas pelo Estado. 

A indústria alemã também busca parcerias. Com a 
aliança para a segurança de matérias-primas – iniciativa 
coordenada na área de matérias-primas – pretende-se 
incentivar a cooperação de empresas alemãs na compra 
de matérias-primas e, dessa forma, assegurar o abasteci-
mento.

Além disso, com o Plano Diretor Nacional de 
Tecnologias Marítimas, publicado em julho de 2011,  
o BMWi pretende ainda impulsionar a extração de 
matérias-primas minerais marinhas.

Já em abril de 2002 o governo alemão lançou a 
Estratégia Nacional de Sustentabilidade Perspectivas 
para a Alemanha. Um dos objetivos da estratégia é 
dobrar a produtividade de matérias-primas na Alemanha 
até 2020 em relação a 1994 por meio de uma exploração 
econômica sustentável de matérias-primas. Assim, o 
crescimento econômico deve se dissociar do consumo 
de matérias-primas. No total, a produtividade de 
matérias-primas desenvolve-se na direção almejada, 
mas infelizmente com lentidão demasiada. Apenas  
por meio de “saldos de eficiência” é que o objetivo da 
estratégia de sustentabilidade ainda pode ser alcançado. 
Por isso o BMBF apoia a Pesquisa e Desenvolvimento 
nessa área através de ações como o fomento de projetos 
de P&D com participação de empresas industriais nos 
focos de fomento r2 e r3 (ver seção 2.2) ou através do 
fomento do Instituto Helmholtz de Freiberg para 
Tecnologia de Recursos Naturais.

Por iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, 
Proteção da Natureza e Segurança de Reatores da 
Alemanha (BMU), em fevereiro de 2012 foi aprovado o 
Programa Alemão de Eficiência em Recursos Naturais 
(ProgRess) do governo alemão. O programa define 20 
abordagens de ação para o uso sustentável de matérias-
-primas abióticas não-energéticas tais como minérios, 
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minerais industriais e minerais de construção e no uso 
material de matérias-primas bióticas. Nisso a pesquisa  
e a ampliação da base de conhecimentos assume uma 
função crucial.

A recirculação de matérias-primas metálicas e 
minerais deve ser urgentemente aperfeiçoada – isso  
foi reivindicado pelo Conselho de Desenvolvimento 
Sustentável (RNE) em junho de 2011 em suas recomen-
dações ao governo alemão. Se o objetivo é dobrar a 
produtividade de matérias-primas, o melhor uso de 
matérias-primas secundárias também presta uma 
contribuição. As recomendações foram publicadas pelo 
RNE sob o título de “Como a Alemanha se tornará um 
país de matérias-primas” (tradução do título original  
em alemão).

Com a estratégia de internacionalização para ciência 
e pesquisa aprovada em 2008, o governo alemão reage a 
desafios da globalização tais como mudanças climáticas 
ou consumo de recursos naturais. Abordagens de ação 
concretas para o Ministério da Educação e Ciência são, 
por exemplo, parcerias estratégicas intensificadas com 
outros países no âmbito da cooperação técnico-científica 
e a participação na elaboração de iniciativas europeias e 
articulação coerente nessas iniciativas.

Iniciativas europeias

Na esfera europeia, a iniciativa de matérias-primas da 
UE, de 2008, trouxe o tema da segurança de matérias-
-primas para a agenda política. A iniciativa pretende 
fazer avançar o desenvolvimento de uma estratégia 
europeia conjunta para matérias-primas. (KOM(2008) 
699)

A iniciativa para matérias-primas da UE ampara-se 
em três pilares:

• O acesso a matérias-primas deve ocorrer através de 
mercados internacionais, com condições iguais para 
indústrias concorrentes

• Deve-se fomentar um abastecimento sustentável 
dentro da UE

• Deve-se aumentar a eficiência em recursos naturais 
e a reciclagem

INTRODUÇÃO

No âmbito dessa iniciativa, um grupo de trabalho 
identificou 14 matérias-primas como “críticas” para a 
UE (UE-14), tendo como base a importância econômica 
dessas matérias-primas e os riscos ao abastecimento 
(Comissão Europeia 2010, ver também Figura 3, p. 7).

Medidas estratégicas para assegurar o abastecimento 
de matérias-primas foram lançadas no início de 2011 
com o nome de Documento da Estratégia de Matérias-
-Primas (KOM(2011) 25).

A estratégia contém os seguintes elementos centrais:

• A lista das matérias-primas classificadas como 
críticas pela UE será atualizada regularmente

• Será estabelecida uma cooperação bilateral com 
países africanos

• O marco jurídico para a extração sustentável de 
matérias-primas na UE será aperfeiçoado

• Serão fomentadas a pesquisa e a inovação para toda 
a cadeia de agregação de valor

Em junho de 2011, o Parlamento Europeu publicou  
um relatório sobre uma bem-sucedida estratégia de 
matérias-primas para a Europa. Nesse relatório, o 
Parlamento pede que sejam “estipuladas metas claras 
na concessão de recursos para pesquisa sobre matérias-
-primas como metais de terras-raras, assim como o 
Japão, por exemplo, estipula que o consumo de metais 
de terras-raras seja reduzido em um terço” (Parlamento 
Europeu 2011).

Estratégias e medidas para o abastecimento de matérias-
-primas são embutidas na Estratégia Europa 2020, que será 
concretizada por diversas iniciativas diretoras. Na iniciativa 
diretora “União de inovação”, sugere-se o estabelecimento 
de uma Parceria Europeia de Inovação (PEI) visando ao 
abastecimento sustentável com matérias-primas não- 
energéticas para uma sociedade moderna.

Outra iniciativa diretora com o tema “Conservação de 
recursos naturais na Europa” tem o objetivo de promover 
uma economia europeia com conservação de recursos 
naturais e poucos níveis de emissão de gás carbônico.  
Para isso deve-se reduzir o emprego de recursos naturais  
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e assegurar consideravelmente o abastecimento de tais 
recursos. Outro objetivo é criar novas possibilidades de 
crescimento e inovação e manter os impactos ambientais 
e o uso de recursos naturais nos níveis mais baixos 
possíveis (KOM (2011) 21).

Em setembro de 2011, a Comissão Europeia apresentou 
seu plano de ação para conservação de recursos 
naturais na Europa e para a reformulação da economia 
europeia até 2050. Seguindo esse plano, deverão ser 
desenvolvidas até 2013 metas claramente definidas e 
indicadores transparentes para o consumo de recursos 
naturais.

Se o objetivo é conservar os recursos naturais, a 
utilização eficiente de recursos como metais e minerais 
presta uma contribuição essencial. A já mencionada 
iniciativa em matérias-primas, a implementação 
nacional das leis europeias sobre resíduos e a transição 
para uma economia sustentável no que tange à gestão  
de materiais e ciclos prometem avanços. Entretanto,  
a pesquisa e a inovação também podem aumentar  
a produtividade de recursos naturais. Por exemplo, 
recursos de pesquisa do novo Programa Europeu de 
Pesquisa e Inovação “Horizonte 2020” deverão ser 
empregados para acompanhar as metas cruciais da 
eficiência em recursos naturais. Isso deverá criar mais 
conhecimentos sobre a disponibilidade de matérias-
-primas e fomentar um abastecimento sustentável  
de matérias-primas – inclusive exploração, extração, 
processamento, substituição, utilização e recuperação.  
O programa “Horizonte 2020” terá início em 2014 como 
sucessor do 7º Programa Geral de Pesquisas 
(KOM(2011) 571).

No âmbito do Horizonte 2020, o Instituto Europeu 
de Inovação e Tecnologia (EIT) deverá ser ampliado a 
partir de 2014 com uma nova Comunidade de Conheci-
mento e Inovação (CCI) sobre matérias-primas ao 
longo de tod a a cadeia de agregação de valor. O 
objetivo é fortalecer a competitividade de países- 
-membro através da reunião de esforços de Instituições 
de Ensino Superior de excelência e centros de pesquisa 
com empresas.

Desde já a UE fomenta, através do 7º Programa Geral 
de Pesquisa, projetos para um abastecimento sustentável 
de matérias-primas. O programa concentra-se não só 

em abordagens conceituais e processos inovadores  
para a extração de produtos minerais de alta qualidade 
(ProMine) e no levantamento de recursos de matérias-
-primas (Eurogeosource, OneGeology), como também 
em estratégias e tecnologias de extração e processamento 
de matérias-primas da pegada ecológica (EO-Miners, 
Impactmine). Participam desses projetos de pesquisa 
também empresas, instituições de pesquisa e órgãos  
da Alemanha.

Para definir focos de pesquisa necessários e iniciar 
parcerias, estabeleceu-se uma Plataforma Europeia de 
Tecnologia para a extração sustentável de matérias- 
-primas minerais (European Technology Platform on 
Sustainable Mineral Resources ETP-SMR). A força motora 
dessa plataforma, da qual participam empresas, associações 
e instituições de pesquisa da área de geologia, são as 
empresas europeias.

A ERA-Net “Industrial Handling of Raw Materials  
for European Industries (ERA-MIN)”, inaugurada em 
novembro de 2011 sob a coordenação geral da França 
(CNRS) tem por objetivo obter uma sintonia de atividades 
nacionais de P&D nas áreas de mineração, reciclagem e 
substituição de matérias-primas não-energéticas (minerais 
para construção, minerais industriais, matérias-primas 
metálicas). Além da Alemanha e da França, até agora 
houve adesão da Finlândia, Grécia, Países Baixos, Polônia, 
Portugal, Romênia, Suécia, Espanha. Reino Unido, Itália  
e Moldávia participam como parceiros associados e está 
prevista a entrada de novos países parceiros Planeja-se  
a participação do Instituto Helmholtz de Freiberg para 
Tecnologia de Recursos Naturais no Fórum de Stakehol-
ders. A ERA-Net tem o objetivo de estruturar e articular a 
“European non energy raw materials research community” 
dentro dos países UE 27. Para isso é feito um levantamento 
de todas as instituições, estratégias nacionais e programas 
de fomento dos países participantes na área de matérias-
-primas. Além disso, são identificadas possibilidades de 
cooperação com países industrializados tais como o Japão, 
EUA e Canadá e países em desenvolvimento.

Iniciativas globais

Em 2007, como parte do Programa Ambiental das 
Nações Unidas, foi criado o UNEP (International 
Resource Panel). A principal atribuição do painel é 
disponibilizar análises científicas independentes sobre  

INTRODUÇÃO
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o uso sustentável de recursos naturais e seus impactos 
ambientais em todas as esferas vitais. Por exemplo, o 
painel deverá contribuir para uma melhor compreensão 
sobre como dissociar o crescimento econômico, o 
consumo de recursos naturais e a poluição ambiental 
uns dos outros.

A partir de 2013, o BMBF fomentará gradualmente 
áreas temáticas que levem em consideração segmentos 
específicos de toda a cadeia de agregação de valor. Na 
primeira etapa, o foco será na oferta de matérias-primas 
tanto primárias como secundárias. Trata-se de pesquisa 
e ensaios de métodos que podem ser usados para 
detectar e aproveitar as matérias-primas de que as 
empresas alemãs precisam. Além disso, pretende-se 
pesquisar como aperfeiçoar a reciclagem de matérias-
-primas economicamente estratégicas. Pontos de 
contato imediatos são a estratégia de matérias-primas 
do governo alemão e da Comissão Europeia.

Nos capítulos seguintes serão apresentados os 
potenciais de pesquisa mais importantes na Alemanha 
na área de tecnologias de recursos naturais e descrito  
o cenário de pesquisas na Europa e no mundo. Em 
seguida, partindo dessa análise do cenário de pesquisas 
com focos de pesquisa atuais, serão descritos a demanda 
futura por pesquisa e desenvolvimento com base nas 
recomendações do Conselho Consultivo do Programa 
de Tecnologias em Recursos Naturais e medidas para 
sua implementação.
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1.3 Metas do programa

O objetivo do Programa “Matérias-primas economica-
mente estratégicas para a Alemanha como polo de alta 
tecnologia” é fomentar e disseminar a pesquisa e 
desenvolvimento ao longo da cadeia de agregação de 
valor de matérias-primas minerais não-energéticas. 
Isso deverá ser feito em um período de cinco a dez 
anos. O programa é voltado para universidades, 
instituições de pesquisa extrauniversitárias e empresas 
industriais. Ele pretende fomentar tanto a pesquisa 
aplicada, estendendo-se até as escalas de demonstração, 
como sua ligação com a pesquisa pura. Formação e 
reciclagem profissionais em tecnologias de recursos 
naturais são usadas como medidas complementares.

O programa concentra-se nos metais e minerais 
industriais que tenham um grande efeito de potenciali-
zação para a economia e cuja disponibilidade para 
nossas tecnologias do futuro deva ser assegurada. 
Atualmente, podemos observar uma rápida transfor-
mação no que tange à quantidade, requisitos e qualida-
de de matérias-primas para produtos high-tech. Por 
isso, na seleção das matérias-primas, o programa está 
sendo desenvolvido de forma tecnologicamente aberta. 
As matérias-primas minerais marinhas, desde que 
estejam contempladas no Plano Diretor Nacional de 
Tecnologias Marítimas do BMWi, e as matérias-primas 
minerais para a construção civil não estão incluídas no 
programa. Metais de massa na área de metais não-fer-
rosos somente são incluídos se tiverem de ser levados 
em consideração na extração de produtos vinculados e 
elementos e no reprocessamento de matérias-primas 
secundárias. Além disso, eles fazem parte do programa 
quando se espera grandes melhores na eficiência de 
matérias-primas na extração, produção ou no próprio 
produto.



2 Cenário de pesquisas sobre tecnologias de recursos  
 naturais na Alemanha

As pesquisas importantes na área de tecnologias de 
recursos naturais são conduzidas pela indústria. Essas 
pesquisas cumprem interesses econômicos e são 
tratadas na maioria das vezes com sigilo. A indústria 
recebe apoio estatal através de projetos conjuntos de 
P&D em parceria com Instituições de Ensino Superior  
e instituições de pesquisa. Por isso serão apresentadas 
nesta seção informações que se limitam às Instituições 
de Ensino Superior e instituições de pesquisa públicas 
mais importantes na Alemanha.

2.1 Instituições de Ensino Superior e instituições 
de pesquisa 

A seguir serão apresentados os potenciais de pesquisa 
na Alemanha na área de tecnologias de recursos 
naturais. Além de instituições de pesquisa extrauniver-
sitárias, serão apresentadas sobretudo as Universidades 
ou Escolas Superiores Técnicas de Aachen, Clausthal e 
Freiberg, pois estas são as únicas Instituições de Ensino 
Superior da Alemanha que contemplam na pesquisa e 
no ensino toda a cadeia de agregação de valor. Embora 
também haja potenciais de pesquisa e formação em 
outros polos universitários – por exemplo, na pesquisa 
de materiais ou em etapas específicas da cadeia de 
agregação de valor –, eles não serão detalhados por 
razões de clareza.sinóptica.

Figura 5: Polos de pesquisa e educação profissional mais importantes para a cadeia de agregação de valor das tecnologias de recursos naturais na 
Alemanha (fonte: RWTH Aachen University, com complemento)
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Financiado pelo BMBF e pelo Estado da Saxônia,  
foi criado em agosto de 2011 o Instituto Helmholtz de 
Freiberg para Tecnologia de Recursos Naturais, com o 
objetivo de fortalecer no longo prazo a pesquisa sobre  
a cadeia de agregação de valor de matérias-primas 
minerais. O novo Instituto Helmholtz, mantido pelo 
Centro Helmholtz de Dresden-Rossendorf (HZDR)  
e pela Universidade Técnica Bergakademie Freiberg, 
estabelecer nos próximos cinco anos a pesquisa sobre  
a sondagem, extração, tratamento, substituição de 
materiais e reciclagem de matérias-primas minerais 
não-energéticas na Comunidade Helmholtz.

Agência Alemã de Matérias-Primas e Instituto  
Federal de Geociências e Matérias-Primas

O Instituto Federal de Geociências e Matérias-Primas 
(BGR) é uma instituição de pesquisa especializada do 
governo alemão que faz parte da área de competência  
do Ministério da Economia e Tecnologia da Alemanha 
(BMWi). Como órgão consultivo central do governo 
alemão em Geociências, o instituto presta orientação  
e informação para decisões políticas e econômicas com 
base em pesquisas em todas as questões geocientíficas do 
ciclo econômico das matérias-primas. Seu trabalho visa 
ao uso econômica e ecologicamente viável e à segurança 
de recursos naturais e, portanto, à garantia de provimento 
de condições de subsistência da população. Atualmente, 
trabalham na área de matérias-primas minerais 41 
colaboradores com perfil científico e 31 com perfil 
não-científico. A Agência Alemã de Matérias-Primas 
(DERA), criada em outubro de 2010 como parte do BGR, 
é a interseção central e plataforma consultiva na área de 
exploração econômica de recursos naturais para o setor 
privado alemão e para estrategistas públicos e população 
em geral. Ela transfere a competência técnica do BGR e 
aproveita a infraestrutura técnico-científica do BGR para 
fornecer orientações sobre matérias-primas.

As atribuições da DERA são:

• Com o sistema de alerta antecipado à população 
sobre matérias-primas, são disponibilizadas a 
empresas alemãs informações atuais e regulares 
relativas a matérias-primas. Assim, a DERA aumenta 
a transparência dos mercados de matérias-primas  
e disponibiliza às empresas importantes bases de 
decisão.

• A DERA avalia potenciais de matérias-primas e 
possíveis alternativas ou novas fontes de fornecimento 
para projetos de exploração e mineração, projetos 
da primeira etapa de processamento e possibilidades 
de uso de substâncias associadas e residuais. Ela 
presta apoio a empresas na participação em projetos 
de exploração e extração e na aplicação de processos 
eficientes de extração e processamento de matérias-
-primas ou no uso de substâncias associadas e 
residuais.

• A DERA presta orientação e apoio a empresas 
alemãs na redução de riscos ao abastecimento de 
matérias-primas e na diversificação de fontes de 
compra. Nisso leva-se em consideração questões  
de segurança geoestratégica e aspectos ambientais.

• A DERA presta apoio a parcerias do governo alemão 
na área de matérias-primas com outros países ricos 
nesses recursos. Isso visa não somente a assegurar  
o abastecimento de matérias-primas na economia 
alemã, como também a apoiar os países em desen-
volvimento no uso sustentável de seus potenciais 
de matérias-primas e sua integração ao ciclo 
econômico das matérias-primas.

• A DERA oferece apoio técnico a programas de matérias-
-primas nas áreas de sondagem, extração e importação 
de matérias-primas. Com o Programa Créditos 
Financeiros Não-Atados (UFK) e com o planejado 
Programa de Fomento à Exploração de Matérias-
-primas, o governo alemão presta apoio ao setor 
privado em projetos relativos a matérias-primas no 
exterior que sejam dignos de fomento ou nos quais 
haja interesse especial da República Federal da 
Alemanha.

• A DERA organiza por encargo do BMWi a concor-
rência para a concessão do Prêmio Alemão de 
Matérias-primas. Ela presta apoio a programas 
nacionais de matérias-primas com foco em 
orientação ou na transferência de resultados de 
pesquisa e desenvolvimento para o setor privado.

O foco temático da DERA reside em analisar a disponi-
bilidade global de matérias-primas, estimar a segurança 
no abastecimento de matérias-primas na Alemanha e 
levantar os potenciais de matérias-primas e mineração. 
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Para que a Agência de Matérias-Primas possa reagir 
com flexibilidade e prudência às transformações nas 
situações de mercado, ela observa todos os grupos de 
matérias-primas (metais, minerais industriais, matérias-
-primas para a construção civil e matérias-primas 
energéticas), no país e mundialmente. Devido à 
dependência alemã de importações, o foco inicial  
das atividades da DERA reside em matérias-primas 
metálicas e de alta tecnologia.

Para garantir que a competência consultiva técnica 
da DERA esteja atualizada conforme o atual estágio de 
desenvolvimento científico e tecnológico, o BGR realiza 
projetos de pesquisa e desenvolvimento previamente  
a atividades industriais. Nisso há um foco no estudo de 
novos potenciais de matérias-primas e no desenvolvi-
mento de instrumentos e métodos do ciclo de maté-
rias-primas e mineração. Aproveitando a competência 
técnica do BGR nas áreas de pesquisa de jazidas e 
oceanografia e no ciclo de matérias-primas é minera-
ção, são elaboradas, tanto em etapas preparatórias 
como posteriormente, em parceria com o setor privado, 
novas abordagens selecionadas ou projetos para a 
exploração econômica de matérias-primas. Por 
exemplo, o BGR realiza levantamentos geocientíficos 
da existência de matérias-primas em regiões ainda não 
sondadas. Os resultados podem fornecer às empresas 
abordagens  
para projetos sistemáticos na área de matérias-primas. 
Exemplos disso são projetos de P&D de estudo e avaliação 
geoeconômica de jazida selecionadas, desenvolvimento 
de métodos de extração e tecnologias de produção 
alternativos, aumento dos potenciais de eficiência  
na extração primária, certificação de redes de comércio 
de matérias-primas e comprovação analítica da origem 
de matérias-primas minerais. Outros focos temáticos 
são os potenciais de matérias-primas em resíduos 
industriais e de mineração, biomineração, mineração 
marinha  
e mineração em alto-mar e abordagens conceituais 
inovadoras para jazidas de metais de alta tecnologia.  
O estudo e avaliação de matérias-primas minerais 
marinhas – especialmente em nódulos de manganês  
e de mineralizações polimetálicas sulfídicas – têm 
grande importância nesse processo.

Comunidade Helmholtz de Centros de Pesquisa 
Alemães

A Comunidade Helmholtz de Centros de Pesquisa 
Alemães (HGF) lida com relevantes questionamentos 
sociais e de política econômica de longo prazo e cria, 
através de seus resultados de pesquisa, uma base 
tecnológica fundamental para a competitividade  
das empresas alemãs. Com quase 33.000 colaboradores 
em 18 centros de pesquisa, ela é a maior organização 
científica da Alemanha. Atualmente, ela atua nas áreas 
de pesquisa Energia, Terra e Meio Ambiente, Saúde, 
Aeronáutica, Astronáutica e Transportes, Tecnologias 
Essenciais e Estrutura da Matéria. Por enquanto, há 
pontos de contato com a pesquisa de tecnologia de 
recursos naturais sobretudo nas áreas de pesquisa 
Tecnologias Essenciais, Energia e Terra e Meio Ambiente. 
Na área de pesquisa Estrutura da Matéria, encontram-se 
ponto de contato apenas com a pesquisa e otimização 
materiais para finalidades bastante específicas, tais 
como nanofios, supraconectividade ou materiais para 
alta temperatura.

A área de pesquisa Tecnologias Essenciais dedica-se  
a tecnologias que prometem novos métodos e soluções 
inovadoras para desafios nos campos de pesquisa da 
Comunidade Helmholtz ou nas quais a indústria já 
pode beneficiar-se através do uso imediato da infraes-
trutura específica de grandes pesquisas da área. Até 
agora, a pesquisa de tecnologias de recursos naturais é 
feita sobretudo com foco concentrado em questões 
sobre a aplicação de materiais nos programas de 
pesquisa “Sistemas de Materiais Funcionais, Bases para 
Tecnologias da Informação do Futuro” e “NANOMIKRO: 
Ciência, Tecnologia e Sistemas”.

• Sistemas de materiais funcionais  
Trata-se sobretudo do desenvolvimento de materiais 
com eficiência de custos, ecológicos e sustentáveis a 
serem aplicados, por exemplo, na medicina. Nisso os 
minerais e metais economicamente estratégicos têm 
grande importância. Por exemplo, na fabricação de 
aplicações biomédicas de magnésio são necessários 
aditivos tais como prata, ítrio, gadolínio, cério, 
lantânio ou neodímio. O papel de coordenação  
no tratamento desses temas fica a cargo do Centro 
Helmholtz de Geesthacht.
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• Bases para as tecnologias da informação do futuro 
Atualmente com cerca de 800.000 empregos, a 
tecnologia da informação e da comunicação é uma 
importante segmento econômico na Alemanha. 
Tecnologias essenciais para esse segmento são 
pesquisadas no Centro de Pesquisa Jülich, entre 
outros. O objetivo é, por exemplo, desenvolver óxidos 
alternativos para armazenamento de dados (óxido  
de háfnio, entre outros) ou a utilização do irídio como 
material elétrico ou em válvulas de spin.

•  NANOMIKRO: Ciência, Tecnologia e Sistemas 
O programa NANOMIKRO pontos de contato com 
a tecnologia de recursos naturais sobretudo na área 
de desenvolvimento de tecnologias para o armaze-
namento de energia. Por exemplo, o recém-criado 
Instituto Helmholtz de Ulm para o Armazenamento 
Eletroquímico de Energia pesquisa em parceria com 
o Instituto de Tecnologia de Karlsruhe não só 
formas modernas de armazenamento de energia – 
tais como baterias de íons de lítio – como também 
formas futuras na esfera da nanotecnologia. Além 
disso, no Instituto de Tecnologia de Karlsruhe são 
estudados metais nanocristalinos para avaliar, por 
exemplo, sua plasticidade. Esses esforços têm como 
foco primordial a análise de mecanismos e condi-
ções de deformação e composições de ligas que 
garantem a fabricação de materiais com propriedades 
ideais em termos econômicos.

O objetivo da área de pesquisa Energia é desenvolver 
soluções ecológica e economicamente aceitáveis que 
possam assegurar o abastecimento sustentável de 
energia. No programa de pesquisa de sobre energia 
renovável, o objetivo é disponibilizar a pesquisa pura e 
pesquisa aplicada para dar mais eficiência a tecnologias 
atualmente em uso. Um exemplo disso é o desenvolvi-
mento de células solares de película fina nos Centros 
Helmholtz de Berlim e Geesthacht, visando a reduzir  
o consumo de metais como cobre, índio ou gálio. 
Óxidos transparentes e condutores que também são 
empregados na tecnologia fotovoltaica podem ganhar 
mais eficiência em termos de consumo de índio, 
enquanto espelhos retrovisores e contatos podem 
ganhar eficiência em termos de consumo de prata. 
Assim, para a área de aplicação de tecnologia fotovol-
taica pode-se obter uma redução de custos de longo 
prazo e manutenção de empregos. Além disso, processos 
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que ajudam a reduzir o peso de componentes –  
tais como ocorre em células solares de película fina –  
podem ter aplicação também em outras áreas, como, 
por exemplo, na energia heliotérmica, energia eólica  
ou eletromobilidade.

Um objetivo da Aliança Helmholtz LIMTECH  
(Liquid Metal Technologies), criada em meados de  
2012 sob a coordenação geral do Centro Helmholtz  
de Dresden Rossendorf, é o aumento da eficiência em 
recursos naturais de tecnologias de metais líquidos,  
tal como na fundição de metais, separação de metais 
valiosos oriundos de escórias de fundição ou fabricação 
de silício solar.

A área de pesquisa Terra e Meio Ambiente estuda as 
funções básicas do sistema Terra e as interações entre 
sociedade e natureza. Com isso se cria uma sólida base  
de conhecimentos para assegurar as condições básicas 
de vida de forma duradoura e sustentável. O Centro 
Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ), em Potsdam, 
dedica-se aos processos geológicos, físicos, químicos e 
biológicos dos sistema Terra. As atribuições de pesquisa 
são organizadas pelos Departamentos de Geodésia, 
Sensoriamento Remoto ou Física da Terra.

O Instituto Alfred Wegener de Pesquisa Polar e 
marinha (AWI) e o GEOMAR dispõem de infraestrutu-
ras e competências que podem ser empregadas na 
tecnologia de recursos naturais – por exemplo, na 
sondagem de jazidas em grandes profundidades e na 
extração de matérias-primas marinhas tais como nódulos 
e incrustações polimetálicos de manganês. Em vista da 
necessidade de se levar em consideração também os 
impactos ecológicos e socioeconômicos, pode-se incluir 
nas atividades a participação do Centro Helmholtz de 
Pesquisa Ambiental, que pesquisa as complexas intera-
ções entre o ser humano e o meio ambiente.

Atualmente, portanto, a Comunidade Helmholtz 
domina a pesquisa do uso de matérias-primas no lado  
da demanda, sempre tendo em vista substituir esse uso 
ou trocá-lo por configurações mais eficientes de processos 
e produtos. O recém-criado Instituto Helmholtz de 
Freiberg para Tecnologia de Recursos Naturais (HIF) 
amplia o perfil de pesquisa da Comunidade Helmholtz 
colocando o foco no lado da oferta.



O Instituto Helmholtz de Freiberg para Tecnologia 
de Recursos Naturais, criado em 2011, atua como 
instituto de pesquisa nacional no desenvolvimento 
de novas tecnologias que contribuam para o 
abastecimento de empresas alemãs com matérias-
-primas minerais e ricas em metais de extrema 
necessidade. O foco reside no desenvolvimento  
de tecnologias com maior eficiência em materiais  
e energia para tornar economicamente úteis 
também as matérias-primas primárias e secundárias 
de complexa composição. Isso se aplica especialmente 
a metais de alta tecnologia economicamente 
estratégicos. O objetivo é estabelecer uma pesquisa 
interdisciplinar em tecnologia de recursos naturais 
abrangendo toda a cadeia de agregação de valor 
de matérias-primas, desde a sondagem e extração, 
passando pelo processamento e refinamento até  
a reciclagem. As áreas de concentração da pesquisa 
são não apenas o aumento da disponibilidade de 
matérias-primas primárias e secundárias mantendo-se 
a eficiência energética e de materiais, como também, 
no longo prazo, a seleção e substituição de matérias-
-primas específicas de produtos e a avaliação da 

sustentabilidade de tecnologias de recursos naturais. Com esse enfoque holístico, o instituto satisfaz uma 
demanda estratégica no cenário industrial e de pesquisas da Alemanha e da Europa. Os dois sócios fundadores –  
Universidade Técnica (TU) Bergakademie Freiberg e Centro Helmholtz de Dresden-Rossendorf (HZDR) –  
trazem para o instituto seu know-how. A estreita parceria local do instituto com a TU Bergakademie Freiberg 
oferece ainda a possibilidade de disponibilizar cursos de formação e aperfeiçoamento profissionais que 
assegurem no longo prazo uma nova geração de pesquisadores em tecnologias voltadas para recursos naturais.

Figura 6: Estudo de carga constante no equipamento de ensaio 
biaxial (Fonte: TU Bergakademie Freiberg / Wolfgang Thieme)

Instituto Helmholtz de Freiberg para Tecnologia de Recursos Naturais (HIF)
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Sociedade Fraunhofer de Pesquis Aplicada

Com mais de 80 instituições de pesquisa em todo  
o mundo – entre elas 60 Institutos Fraunhofer na 
Alemanha – e mais de 20.000 colaboradores, a Sociedade 
Fraunhofer (FhG) é a maior organização para pesquisa 
aplicada na Europa. Em conformidade com a importância 
social cada vez maior desse tema, a eficiência em 
recursos naturais é contemplada em quase todos os 
institutos. Em 2011, a Sociedade Fraunhofer empregava 
no campo de pesquisa das matérias-primas economica-
mente estratégicas cerca de 350 cientistas e aproxima-
damente 115 colaboradores com perfil não-cientista 

somente. Além de projetos voltados para a eficiência 
energética e conservação de recursos energéticos de 
origem fóssil, quase a metade dos institutos alemães  
se ocupa, seja em seus projetos próprios ou em coope-
rações, com a questão de como conservar recursos 
naturais metálicos.

Os focos de pesquisa do Programa de P&D para Novas 
Tecnologias de Recursos Naturais são trabalhados através, 
por exemplo, da articulação da Sociedade Fraunhofer com 
outras instituições em alianças temáticas para pesquisas. 
Das seis Alianças Fraunhofer, as alianças nas áreas de 
produção e materiais, componentes (MATERIALS) têm 
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relação direta com este programa. Nas demais alianças 
são considerados aspectos específicos tais como a 
substituição de materiais ou novas tecnologias com outro 
perfil de matérias-primas.

Entre as inúmeras instituições da FhG, atualmente 
alguns protagonistas principais trabalham com grande 
competência técnica em recursos naturais. Do amplo 
leque de serviços desses institutos, são listados a seguir 
apenas as áreas de trabalho relevantes desses institutos:

• Instituto Fraunhofer de Tecnologia Química ICT, 
Pfinztal (Berghausen) 
Separação de substâncias, reciclagem, gestão  
de ciclos e resíduos

• Instituto Fraunhofer de Tecnologia Laser ILT, 
Aachen 
Sondagem de jazidas por laser, caracterização de 
matérias-primas, análise de matérias-primas 
secundárias

• Instituto Fraunhofer de Pesquisa de Silicatos ISC, 
Würzburg 
Desenvolvimento de materiais e aplicações

• Instituto Fraunhofer de Pesquisa de Sistemas  
e Inovação ISI, Karlsruhe 
Gestão de inovação e tecnologia, desmaterialização

• Instituto Fraunhofer de Tecnologia Ambiental,  
de Segurança e Energética UMSICHT, Oberhausen  
Gestão de recursos naturais, reciclagem de equipa-
mentos eletrônicos

• Instituto Fraunhofer de Máquinas-Ferramentas  
e Tecnologia de Conformação IWU, Chemnitz /  
Dresden 
Produção com eficiência de recursos naturais, 
economia de materiais, redução de desgaste

• Instituto Fraunhofer de Confiabilidade e Microinte-
gração IZM, Berlin  
Avaliação da sustentabilidade de equipamentos 
eletrônicos, reciclagem de equipamentos eletrônicos

Figura 7: Antigo conversor experimental no Centro de Desenvolvimen-
to ATZ (atual Fraunhofer UMSICHT-ATZ). (Fonte: Centro de Desenvol-
vimento ATZ)
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Além das mudanças climáticas ou de medidas sanitárias 
preventivas, a escassez de recursos naturais também é 
um desafio social central. Por isso a Sociedade Fraunhofer 
atribuiu a esse tema uma importância condizente. Em 
um processo de desenvolvimento do leque de serviços 
interinstitucional, foram identificados cinco “mercados 
do futuro” com intensa pesquisa e forte crescimento. Os 
campos de pesquisa relevantes para esses mercados têm 
sido ampliados desde 2011. Entre eles encontra-se um 
tema que há muito está estabelecido na Sociedade 
Fraunhofer: “Produção em ciclos”, que está diretamente 
ligado ao presente programa de P&D. Os demais campos 
dizem respeito à área de saúde, gestão de calamidades, 
eletricidade e mobilidade. Sobretudo as duas últimas 
áreas de pesquisa estão também estreitamente ligadas  
à temática de recursos naturais através, por exemplo,  
da demanda de matérias-primas tecnológicas.

Em uma primeira rodada de seleção interna, foram 
atribuídos aos mercados do futuro cinco “projetos  
do futuro”. No projeto diretor “Molecular Sorting for 
Ressource Efficiency”, diversos Institutos Fraunhofer 
(IBP, ICT, IGB, IKTS, ISC, WKI) entram em cooperação 
para o desenvolvimento de processos de separação até  
a mínima esfera necessária, especialmente no caso de 
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matérias-primas metálicas, minerais e fósseis. Nos 
projetos diretores “Supergrid” e “Acumuladores 
urbanos híbridos” também desempenham um impor-
tante papel sob o ponto de vista dos materiais e, 
portanto, de recursos naturais.

A ampliação da área temática de recursos naturais  
se manifesta também em ampliações institucionais  
da Sociedade Fraunhofer. Sob a coordenação geral  
do Instituto Fraunhofer de Pesquisa de Silicatos (ISC), 
atualmente está sendo elaborado um novo grupo de 
projetos: o Grupo de Projetos para Circuitos de 
Materiais Recicláveis e Substituição de Materiais 
(IWKS). As áreas de trabalho desse grupo são a eficiên-
cia no uso de recursos naturais, a tecnologia de 
tratamento e a substituição de materiais.

O Instituto Fraunhofer de Tecnologia Ambiental,  
de Segurança e Energética UMSICHT, de Oberhausen, 
fortalece sua competência em recursos naturais com  
a inclusão do Centro de Desenvolvimento ATZ de 
Sulzbach-Rosenberg, que desde 1990 faz pesquisas nas 
áreas de energia, matérias-primas e materiais. O lema 
“Produzir sem matérias-primas”, isto, com base em 
matérias-primas secundárias e substâncias regenerati-
vas, formará um foco em ambas essas instituições. As 
áreas de trabalho do Instituto Fraunhofer UMSICHT-
-ATZ são tecnologia energética, armazenadores de 
energia, novos materiais (tais como matérias-primas, 
materiais recicláveis para a tecnologia energética), gestão 
de ciclos, gestão de recursos naturais e reciclagem 
(processos de recuperação metalúrgica de bens reciclá-
veis, entre outros).

Com as duas medidas de ampliação, serão integra-
dos à Sociedade Fraunhofer novos grupos de pesquisa 
com reconhecido know-how, obtendo consideráveis 
efeitos de sinergia tanto dentro das instituições como 
no plano interinstitucional.

Escola Superior Técnica Renânia-Vestfália deAachen 
(RWTH Aachen University)

A Faculdade de Recursos Geológicos e Engenharia de 
Materiais da Escola Superior Técnica Renânia-Vestfália 
de Aachen (RWTH Aachen University) abrange a 
pesquisa e ensino sobre aspectos de toda a cadeia de 
agregação de valor de matérias-primas até a geração de 
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materiais. A faculdade é um componente fundador da 
instituição, que foi inaugurada em 1870 como “Escola  
Politécnica” devido à proximidade com a indústria do 
carvão e aço em Aachen, Stolberg e Lüttich.

Atualmente, a faculdade, com seus 600 funcionários, 
3.500 estudante e cerca de 900 calouros por ano, está 
entre os maiores centros de pesquisa do mundo na  
área de engenharia de materiais – tanto em recursos  
geológico como em reciclagem. Os 135 docentes 
externos reforçam o elo com a indústria e trazem 
experiências práticas para o âmbito do ensino acadêmico. 
Seus 43 professores, 370 colaboradores com perfil 
científico e cerca de 220 colaboradores com perfil 
não-científico se organizam historicamente em  
grupos de especialistas: GuG (Geociências e geografia), 
FRE (Matérias-primas e disposição de resíduos) e MuW 
(Metalurgia e engenharia de materiais). Hoje em dia, as 
fronteiras entre os cursos e os projetos de pesquisa são 
abertas: os temas interdisciplinares são tratados 
coletivamente com inclusão competências externas. 
Por meio de programas integrados e fóruns, os mate-
riais formam pontes com a Engenharia Mecânica, 
Engenharia Civil e Engenharia Elétrica, que têm 
cátedras adicionais para a Ciência dos Materiais em 
cada área. Como exemplo de megaprojetos que tocam 
transversalmente em todas as faculdades na área de 
segurança de recursos naturais, podem ser citados o 
SFB525 Fluxos de Materiais e a área de pesquisa Rare 
Earth – Green Mining and Separation, criada pela 
Siemens em 2011, em Aachen. Esses megaprojetos 
incluem, por exemplo, cooperações de institutos da área 
de Geologia Econômica, mineração e tratamento e da 
metalurgia em programas de quatro anos. Em se 
tratando de serviços externos, a instituição conta com  
o Centro de Competência em Recursos Naturais de 
Aachen (AKR), associação registrada de utilidade 
pública com 20 cátedras. O centro reúne ainda compe-
tência técnica nas áreas de legislação e gestão de 
matérias-primas.

O ponto forte geral de Aachen é a pesquisa aplicada 
em todas as esferas da cadeia de agregação de valor e 
que, no tratamento e metalurgia, abrange desde a 
pesquisa experimental até as escalas de demonstração. 
A competência em pesquisa pura e análise da Faculdade 
de Ciências Naturais foi perfeitamente integrada para  
poder desenvolver métodos e descrever mecanismos. 
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Essa cooperação mostra-se também na quantidade 
estrategicamente intencional e em enorme crescimen-
to de publicações em revistas especializadas internacio-
nalmente reconhecidas e citadas e anais de congressos. 
A seguir são resumidas as contribuições dos três grupos  
de especialistas em recursos naturais de Aachen.

No grupo de especialistas “Geociências e geografia”  
é realizada e coordenada a pesquisa em recursos 
naturais do Energy and Mineral Resources Group 
(EMR). Este é formado por seis (das 19) cátedras e tem 
por competência central as áreas temáticas que no 
futuro serão grandes fatores de influência sobre a 
economia mundial. Nisso se inclui o consumo de 
energia global e, portanto, medidas de eficiência 
associadas e crescimento geral da demanda por 
matérias-primas para produtos high-tech da tecnologia 
da informação e comunicação, bem como  
a área de mobilidade. As bases são dadas pela pesquisa 
com questões voltadas para aplicações nas áreas de geo-
química orgânica e inorgânica, petrologia, jazidas, 
dinâmica exógena e endógena e geodinâmica e 
geomecânica quantitativas.
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Ilustración 8: Colada de metal en el reciclaje autotérmico de chatarra 
electrónica (fuente: RWTH Aachen University, IME / NadineKoren)

Em primeiro plano está a pesquisa de processos  
com focos em matérias-primas tais como a formação  
de jazidas de minérios metálicos e não-metálicos  
e vetores energéticos fósseis (petróleo, gás natural,  
gás de xisto, gás metano de carvão, carvão). Também 
desempenha um papel importante o desenvolvimento 
de modelos genéticos e abordagens conceituais de 
exploração, bem como a avaliação técnico-econômica  
e ecológica do potencial de aproveitamento e de risco  
de matérias-primas. A pesquisa de matérias-primas 
integrada do grupo EMR baseia-se no conceito de “ore 
system analysis”. Esse enfoque pesquisa e integra todos 
os parâmetros geológicos que verificam a formação  
e a conservação de fontes de energia e minérios.

O grupo de especialistas “Matérias-primas e 
tecnologia da disposição de resíduos” abrange, com 
suas nove cátedras, tanto as áreas de extração de 
matérias-primas e de engenharia de processos de 
matérias-primas. Com base em muitos anos de 
experiência com atividades de pesquisa e desenvolvi-
mento, são enfatizados os seguintes temas relacionados 
com a segurança de recursos naturais:

• Extração seletiva de matérias-primas em grande 
escala industrial por meio de otimização e controle  
de máquinas com base em conhecimentos e inspeção 
de qualidade da matéria-prima extraída

• Aproveitamento variável de jazidas polimetálicas por 
modelação da sequência temporal e qualitativa de 
extração com avaliação da viabilidade econômica

• Avaliação de aspectos de sustentabilidade e questões 
de aceitação na extração de matérias-primas

• Pesquisa sobre o uso de equipamentos de extração 
em jazidas não-convencionais

• Exploração de matérias-primas secundárias 
resultantes de resíduos por meio da otimização  
da cadeia de processos para o enriquecimento de 
seus conteúdos valiosos
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Assim, os trabalhos na área de extração de matérias-
-primas visam sempre a um aumentos de eficiência  
no aproveitamento da jazida, à seleção com base em 
demanda e qualidade de trechos de jazidas e à exploração 
de recursos naturais até então não aproveitados.  
A área de foco de tecnologia de matérias-primas 
elabora contribuições para a otimização da obtenção  
de conteúdos valiosos de matérias-primas primárias  
e secundárias e para a avaliação da eficiência de 
processos de enriquecimento. Seguindo as cadeiras  
de processos, a área de foco abrange os seguintes  
temas, entre outros:

• Adaptação de processos mecânicos para a concen-
tração de conteúdos valiosos em matérias-primas

• Detecção on-line e classificação matemática de 
propriedades de matérias-primas com aplicações  
da extração automatizada até a separação

• Processos térmicos para a concentração de substâncias 
de valor resultantes de fontes secundárias e para o 
aproveitamento energético de materiais associados 
ricos de alto teor calorífico

No grupo de especialistas “Metalurgia e engenharia  
de materiais” abrange 15 cátedras com a extração de 
metais provenientes de concentrados da rota de extração 
primária e secundária, da subsequente limpeza e consoli-
dação bem como da conversão dos materiais. A tendência 
internacional de maior enfoque nas Ciências dos Materiais 
(inclusive tecnologia de película fina e nanotecnologia) 
também não passa despercebida nesse grupo. Não 
obstante, em termos do aporte de recursos de terceiros,  
as cinco unidades de pesquisa na área de engenharia  
de processos dos metais (metalurgia, especialmente 
reciclagem, conformação, engenharia de instalações) 
obtêm quase a metade dos recursos dos grupos de 
especialistas e um terço dos recursos da faculdade.  
Um ponto forte especial do grupo são suas atividades 
articuladas: “regressivamente” com a engenharia de 
processos de matérias-primas (internamente na RWTH 
e com o setor industrial) e “progressivamente” com  
os institutos de materiais e empresas que exploram 
metais. Em razão disso, as pesquisas visam de um  
modo generalizado à meta de “zero waste”, à eficiência 
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energética, e ao “scale up” até a escala piloto e à 
simulação multi-escala de processos. O grupo de 
especialistas mantém centros de know-how próprios 
tais como o Center of Highly Advanced Metals and 
Processes (CHAMP), o Aluminium Engineering Center 
(aec) ou o Centro de Construções Metálicas (ZMB). 
Atualmente, o grupo de especialistas prepara o cluster 
industrial Advanced Metals and Processes (AMAP)  
como parte do projeto Campus 2020 da RWTH. O 
objetivo do cluster é reunir 100 pesquisadores de diversas 
empresas e da RWTH sob um único teto em projetos 
coletivos de desenvolvimento.

Em termos de tecnologia de matérias-primas, o grupo 
de especialistas dedica-se a materiais residuais e de ciclos 
da metalurgia (pós, escórias, emissões de CO2, materiais 
refratários), bem como a depósitos de etapas de processos 
(entulho, mechas, pós, lascas, sucatas etc.). Também são 
levados em consideração produtos em fim de ciclo tais 
como veículos usados, equipamentos eletrônicos, baterias, 
catalisadores ou coletores solares. Métodos empregados 
para o processamento desses materiais até a fabricação  
do produto pronto para o mercado (metal / liga / ligação) 
abrangem a eletrometalurgia, metalurgia a vácuo, 
tecnologia de injeção, aglomeração e hidrometalurgia / 
eletroquímica aplicada e, em caráter acessório, modelagem 
de processos. Esses métodos são tidos como focos 
especiais da RWTH Aachen University. As metas de 
pesquisa são não apenas a representação de metais  
e o grau de pureza como também a síntese de ligas 
formadas por componentes cada vez mais complexos  
e mais pobres (minérios e materiais secundários).  
Em termos de sustentabilidade, a gestão energética  
tem especial importância. Temas selecionados das 
atividades atuais e planejadas são recuperação de calor 
proveniente de gases de exaustão e escória, aproveita-
mento do potencial de redução de fumaças, emprego 
de biomassa e hidrogênio, bem como a utilização 
integrada de plásticos em processos metalúrgicos.
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Universidade Técnica Bergakademie Freiberg

A Universidade Técnica Bergakademie Freiberg  
se apresenta ao público adotando com os dizeres “A 
universidade dos recursos naturais. Desde 1765.”, adotado 
como complemento de nome do Centro de Engenharia 
de Minas localizado em Freiberg, estado da Saxônia. O 
desenvolvimento estratégico da “universidade de recursos 
naturais” é voltado para o claro delineamento do perfil em 
recursos naturais, sobretudo em termos de sustentabilidade, 
para o aumento da atratividade social do perfil em 
recursos naturais e para a cadeia de agregação de valor 
fechada com atividades que variam deste a inovação até a 
realização de ensaios de caráter técnico. A viva tradição da 
sustentabilidade tem origem na cunhagem do conceito  
de sustentabilidade pelo diretor geral da mina de Freiberg, 
Hans Carl von Carlowitz (1713).

O perfil em recursos naturais é o perfil científico da 
gestão sustentável de materiais e energia ao longo de 
toda a cadeia de agregação de valor das matérias-primas. 
Isso inclui a cadeia de processos do processamento de 
matérias-primas naturais desde a sondagem, passando 
pela extração, refinamento / processamento, até a 
finalização do produto processado e a reciclagem. As 
áreas científicas da Matemática, Informática, Ciências 
Naturais, Engenharias e Ciências Econômicas são 
interligadas tanto na pesquisa como na capacitação  
(com mais de 30 cursos) em toda a cadeia de agregação 
de valor. Cerca da metade das 88 cátedras tem foco 
científico em uma das etapas da cadeia de agregação  
de valor ou nos quatro linhas de perfil Geociências, 
Materiais, Energia e Meio Ambiente.

Como apoio a esse perfil, foi criado em 2011 o 
Instituto Helmholtz de Freiberg para Tecnologia de 
Recursos Naturais (HIF), com seis departamentos 
iniciais (Sondagem / Avaliação, Extração, Tratamento, 
Metalurgia / Reciclagem, Modelagem e Análise). Através 
da amplitude de seu perfil, o instituto está articulado com 
a universidade. Em conformidade com a estratégia de 
matérias-primas do governo alemão, a universidade vê 
como sua missão formar não só cientistas altamente 
qualificados como também especialistas para assegurar 
o abastecimento do setor privado com matérias-primas. 
Sendo a mais antiga universidade de Engenharia de Minas 
do mundo, a instituição cumpre sua responsabilidade de 

firmar mundialmente o desenvolvimento sustentável  
no setor de matérias-primas através da capacitação 
profissional de técnicos e gestores. Para isso ela criou 
em parceria com a Universidade de Mineração de São 
Petersburgo, segunda mais antiga universidade de 
Engenharia de Minas do mundo (fundada em 1773 
segundo o modelo de Freiberg), o World Forum of 
Universities of Resources on Sustainability.

O perfil de Freiberg em matéria de recursos naturais 
ganha cada vez mais atratividade em níveis nacional  
e internacional. Nos últimos 15 anos, o número de 
estudantes triplicou-se. Dos atuais cerca de 5.700 
estudantes (em 2012), 80% estudam os chamados cursos 
MINT (Matemática, Informática e Ciências Naturais) e 
aproximadamente 60% estudam cursos de Engenharia. 
Nos cursos de Geotecnologia e Mineração, a maioria 
dos estudantes provém de fora da Saxônia. Cerca de 
20% dos calouros vêm de países ricos em matérias- 
primas do Leste Europeu, Ásia e América do Sul. Na 
área mais concentrada de matérias-primas minerais e 
não-energéticas, há cerca de 1.050 estudantes, dos quais 
cerca de 320 são recém-ingressos. Na área de ensino e 
pesquisa sobre matérias-primas minerais não-energéticas 
atuam 24 professores, 224 colaboradores com perfil 
científico e 98 funcionários com perfil não-científico.

Em 2001, a instituição fundou, juntamente com 
parceiros da Saxônia, o Centro de Competência em 
Geociências de Freiberg, sociedade sem fins lucrativos 
que é a maior rede profissional na área de Engenharia  
de Minas e Geociências na Alemanha. No centro atuam 
não só a TU Bergakademie Freiberg como também 
mais de 120 empresas da área de geociências, a Supe-
rintendência de Minas da Saxônia, o Arquivo de Minas 
da Saxônia e o Serviço Geológico (Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente, Agricultura e Geologia).

Dando continuidade ao elo tradicionalmente estreito 
com a Rússia, Leste Europeu e Ásia Central, a universidade 
se tornou uma universidade de referência para essas 
regiões na área de matérias-primas minerais e vetores 
de energia. Ela é membro da federação internacional 
International University of Resources (IUR), da qual 
fazem parte quatro universidades de Engenharia de 
Minas: Dnepropetrovsk / Ucrânia, Cracóvia / Polônia, 
Leoben / Áustria e São Petersburgo / Rússia. O primeiro 
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curso de mestrado, denominado “Mining Engineering”, 
tem início em 2012. Juntamente com a Universidade de 
Mineração de São Petersburgo, a Bergakademie 
Freiberg coopera desde 2006 com a Rússia no Fórum 
Teuto-Russo de Matérias-primas, que é a mais importante 
plataforma não-governamental de cooperação em 
matérias-primas. As parcerias do governo alemão em 
matérias-primas com a Mongólia e Cazaquistão foram 
e são preparadas nas esferas científica e universitária.

Para as atividades de Engenharia de Minas existe  
à disposição em Freiberg um Arquivo de Geociências 
significativo que compreende as coleções bibliográficas 
do DFG, as coleções de espécimes para estudos geocien-
tíficos e coleções de matérias-primas minerais e carvões, 
uma coleção de modelos históricos, uma importante 
coleção de dados geocientíficos e as coleções do Arquivo 
de Minas da Saxônia.

Um aspecto peculiar das atividades de pesquisa 
realizadas na “universidade de recursos naturais” é que 
as etapas da cadeia de agregação de valor são contem-
pladas desde a teoria até a realização de ensaios de caráter 
técnico, sempre de forma interdisciplinar e através de 
cadeias de inovação articuladas. Uma rede de inovação 
científica única nesse sentido na Alemanha abrange 
desde disciplinas desde Mineralogia, Física dos Cristais 
e Química dos Cristais até Ciência dos Materiais e 
Tecnologia dos Materiais. Exemplos de redes de 
inovação relacionada a matérias-primas são a Iniciativa 
Lítio (da sondagem e extração de lítio até a obtenção  
de material de armazenamento de baterias e reciclagem), 
o Centro de Competência em Magnésio (da matéria-
-prima ao magnésio como material de construção),  
o Centro de Alta Pressão (da molécula ao material de 
extrema dureza)  e o Centro de Pesquisa em Matérias-
-primas Energéticas (vetores de carbono da sondagem  
à obtenção de matéria-prima química). Uma particu-
laridade essencial da universidade é o fato de ela ter  
sua própria mina de ensino e pesquisas, denominada 
“Reiche Zeche”. Além disso, para a pesquisa voltada  
em grande escala encontram-se também à disposição 
laminadores de pesquisa, equipamentos de ensaios de 
grande porte similares aos disponíveis na indústria 
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para conversão energética e química, campos de ensaio 
de fundição e instalações semi-industriais de banhos  
de fundição ou um equipamento de corte de campo  
de grande porte. A universidade planeja ampliar  
os equipamentos de pesquisa de grande porte (por 
exemplo, na mina de pesquisas em “smart mining”  
e o Instituto de Plásticos).

Na área de pesquisa em matérias-primas e materiais, 
existem dois focos de pesquisa especiais do DFG 
(compostos TRIP Matrix Composite, Filtros Multifun-
cionais para a filtragem de banhos de metal fundido), 
dois programas de foco (“Refratários – iniciativa de 
redução de emissões”, “Algorismos para rápida configu-
ração e análise de cadeias de processos adaptadas aos 
materiais, tecnologia de conformação”), um programa 
estadual de excelência (“Design atômico e engenharia 
de defeitos”), o Centro de Pesquisa em Alta Pressão de 
Freiberg, um projeto de validação do potencial de 
inovação (“Componentes funcionais ligados a carbono 
com autovitrificação para a siderurgia e fundição com 
propriedades regenerativas), três Núcleos de Crescimento 
Regional Inovadores (“Extração de lítio híbrido”, 
“Integração de lignito”, “Núcleo de crescimento de 
magnésio”) e dois Centros de Excelência Federais 
(“Virtualização de processos de conversão a altas 
temperaturas”, “Centro Alemão de Matérias-primas 
Energéticas”).
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Mina de Ensino e Pesquisas “Reiche Zeche”
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Figura 9: Instalações da mina “Reiche Zeche” – única mina de pesquisas da Alemanha (Fonte: TU Bergakademie Freiberg / Waltraud 
Rabich)

A TU Bergakademie Freiberg é a única universidade da Alemanha e da Europa que opera uma mina para a 
pesquisa e capacitação técnica de estudantes e jovens gestores. Esse uso de uma mina de pesquisas em 
operação como parte de uma universidade é único no mundo. Em termos de pesquisa, podem ser obtidos 
grandes efeitos de aproveitamento nas áreas de sondagem, extração e ensaios de equipamentos, bem como 
em testes de novos processos. A infraestrutura de pesquisa abrange atualmente estações experimentais de 
medição geofísica e geotécnicas concretas e uma câmara de explosão única em toda a Europa para a síntese 
de materiais. As obras atualmente em andamento de reforma do poço “Reiche Zeche” e planos de construir 
um novo acesso para veículos, com condições únicas para pesquisa e estudos experimentais diretamente no 
local, melhoram a perspectiva de aproveitamento. Os estudantes de cursos de Geociências e Geotecnologia 
usam a mina, por exemplo, para Realizar estágios nas áreas de tecnologia de minas, tecnologia de explosivos, 
ventilação de mina, design de galerias, mecânica de rochas, tecnologia de medição, geofísica, energia 
geotérmica e geoquímica ambiental.



Universidade Técnica de Clausthal

A pesquisa na área de tecnologias de recursos naturais  
é uma área de pesquisa clássica e tradicional na região 
de Clausthal, mantida pela Universidade Técnica (TU) 
de Clausthal como sucessora da antiga Academia de 
Minas em aliança com instituições de pesquisa como  
o Instituto de Engenharia Ambiental de Clausthal 
(CUTEC) e instituições parceiras que fazem parte da 
Aliança de Instituições de Ensino Superior da Baixa 
Saxônia (NTH, formada pelas instituições TU Clausthal, 
TU Braunschweig, Universidade de Leibniz de Hannover).

Atualmente, há oito institutos atuando na área 
central de tecnologias de recursos naturais, com 18 
professores. Além disso, há 132 colaboradores com 
perfil científico e 58 funcionários com perfil não-científico. 
Ao total, aproximadamente 750 estudantes encontram-se 
matriculados no Departamento de Energia e Matérias-
-primas, e todos os anos a instituição recebe cerca de 
150 novos estudantes. Na área de tecnologias de 
recursos naturais, a TU Clausthal opera em estreita 
parceria com empresas da indústria de materiais de 
base. Devido à tradição mineradora da Região do Harz, 
essa região abriga muitas empresas que prestam uma 
contribuição essencial para a competitividade da 
República Federal da Alemanha como líder de mercado 
mundial. A rede de cooperação estende-se até o âmbito 
das empresas manufatureiras como a indústria 
automobilística, que dependem decisivamente de  
um abastecimento seguro de matérias-primas.

A pesquisa na área de tecnologias de recursos 
naturais na TU Clausthal é caracterizada por institutos 
das áreas de geociências, mineração, tecnologia de 
petróleo e gás natural, tratamento, metalurgia, ciências 
dos materiais e tecnologias de materiais. A TU Clausthal, 
com sua estrutura institucional, oferece a possibilidade 
de cobrir toda a gama de extração e processamento de 
matérias-primas primárias e secundárias em todos os 
seus aspectos.

Mais de 15 institutos de todas as três faculdades 
atuam nessa rede, em estreita cooperação entre si. Essas 
cooperações deram origem a centros de pesquisa na TU 
Clausthal, entre eles o Centro de Engenharia de Materiais 
de Clausthal, no qual trabalham em conjunto diversos 
institutos atuantes na cadeia de transformação de 
matérias-primas em materiais de base e destes em 
materiais finais. As cooperações estendem-se para além 
das fronteiras da TU Clausthal e ocorrem cada vez mais 
com as universidades parcerias que fazem parte da 
Federação NTH.

Além disso, a TU Clausthal mantém uma estreita  
cooperação de pesquisas com o CUTEC, instituto de 
pesquisa do estado da Baixa Saxônia com cerca de 100 
colaboradores e que construiu um sólido campo de 
competências na área de eficiência em recursos 
naturais.

Figura 10: Planta-piloto de extração de zinco de sucatas de aço, construída no âmbito do programa de fomento r² do Ministério da Educação e 
Ciência da Alemanha. (Fonte: IFAD, TU Clausthal / Prof. E. Gock)
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Na TU Clausthal, a busca, sondagem e análise de jazidas 
de recursos naturais são tema de trabalhos de pesquisa 
do Instituto de Geologia, Instituto de Geofísica e das 
cátedras de Mineralogia e Geologia Econômica do 
Instituto de Pesquisa em Destinação Final. A extração 
de matérias-primas minerais e energéticas é uma área 
de trabalho do Instituto de Mineração e Instituto de 
Tecnologia de Petróleo e Gás Natural. Esses institutos 
ocupam-se da exploração de jazidas subterrâneas e a 
céu aberto, tecnologia de jazidas e simulação de jazidas, 
bem como do fomento de matérias-primas. Nos 
últimos anos, os focos têm sido, entre outros, o planeja-
mento otimizado de empreendimentos de matérias-
-primas, a extração de matérias-primas com eficiência, 
a obtenção de energia geotérmica em minas subterrâneas 
e a mineração em alto-mar.

A cátedra de tratamento de matérias-primas e 
reciclagem do Instituto de Tratamento, Tecnologia  
de Aterros Sanitários e Geomecânica ocupa-se do 
tratamento de matérias-primas primárias com ênfase  
na área de minérios e minerais industriais. Nas últimas 
décadas, os focos de pesquisa têm se concentrado nas 
áreas de aumento da eficiência da trituração de impacto, 
bem como flotação e lixiviação. Com base nos desenvol-
vimentos tecnológicos no tratamento de matérias- 
-primas primárias, nos anos 1970 teve início o desen-
volvimento de tecnologias de reciclagem. Desde então,  
os resíduos da produção, tais como da extração de 
matérias-primas, da indústria da fundição e da fabricação 
de produtos complexos para, por exemplo, a indústria 
automobilística, têm formado uma área de foco dos 
trabalhos da instituição. Nos últimos anos, o desenvolvi-
mento de tecnologias de utilização para produtos 
obsoletos e equipamentos tais como veículos antigos, 
sucata eletrônica ou baterias têm ganhado cada vez mais 
espaço. Acompanhando o desenvolvimento de novos 
produtos, são desenvolvidas também novas tecnologias, 
tal como na área de eletromobilidade.

O ciclo de transformação da matéria-prima em 
material de base é o campo de atividades do Instituto  
de Metalurgia, Instituto de Materiais Não-Metálicos  
e Instituo de Materiais Poliméricos e Engenharia de 
Plásticos. Neles é feita também a transição do material  
de base para o material pronto para uso com ênfase, por 
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exemplo, na área de desenvolvimento de novos materiais 
complexos e de materiais provenientes de matérias- 
-primas secundárias (reciclados). Há uma competência  
de pesquisa especial na área de metais leves, ligas de 
metais leves e materiais compostos fibrosos, cerâmicas, 
vidros e cimentos, entre outras.

Em diversos institutos na área de tecnologias de  
materiais e processamento de materiais são desenvolvidas 
as etapas seguintes para a obtenção de materiais, semiaca-
bados e componentes para aplicações específicas e 
encaixáveis.

As atividades de pesquisa especificadas dos institutos 
são amparadas por trabalhos do Instituto de Ciências 
Econômicas e Instituto de Ciências do Meio Ambiente.  
A estimativa econômica e o constante desenvolvimento 
de novas medidas de proteção ambiental são levados em 
consideração em todo o processo da extração de energia 
e matérias-primas. O mesmo se aplica ao trabalho do 
Instituto de Direito Alemão e Internacional das Minas  
e Energia, cuja atividade de pesquisa leva em conta as 
condições de base jurídicas de mais diversos projetos  
na área de extração de energia e matérias-primas.

Atualmente, são realizados na região de Clausthal / 
Goslar desenvolvimentos decisivos na área de reciclagem 
de metais economicamente estratégicos. Além de seus 
três atuais centros de pesquisa, a TU Clausthal criou ainda 
o Cluster de Reciclagem. De maneira análoga, o CUTEC 
continua desenvolvendo o Cluster de Gestão da Sustenta-
bilidade. A TU Clausthal e o CUTEC criaram, em outubro 
de 2011 – juntamente com oito empresas líderes da 
região (entre elas a H.C. Starck, PPM ou Electrocycling)  
da área de matérias-primas e materiais de base e da área 
de reciclagem, da Microrregião Administrativa de Goslar, 
da Região Econômica de Goslar e do GDMB – o Cluster 
de Reciclagem de Metais Economicamente Estratégicos 
da Baixa Saxônia (REWIMET).



2.2 Atuais medidas de fomento à pesquisa atual do 
BMBF

O fomento à pesquisa do Ministério da Educação e 
Ciência (BMBF) na área de matérias-primas e eficiência 
em recursos naturais está interligado com atividades  
de fomento de outros ministérios, especialmente do 
Ministério do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e 
Segurança de Reatores (BMU) e Ministério da Economia 
e Tecnologia (BMWi) (ver Tabela 1).

Programas de fomento do BMBF

O BMBF fomenta em diversos programas técnicos 
projetos de pesquisa e desenvolvimento na área temática 
de tecnologias de recursos naturais. Os seguintes 
programas técnicos são especialmente relevantes  
para essa área temática:

• FONA – Pesquisa para Desenvolvimentos Sustentáveis

• WING (Inovações em Materiais para Indústria  
e Sociedade)

• Pesquisa para a Produção do Futuro

Em outros programas do BMBF, são financiados projetos 
de P&D que também têm relação pontual com a área 
temática de tecnologias de recursos naturais e matérias-
-primas economicamente estratégicas, tais como projetos 

Tabela 1: Seleção de atividades de fomento do governo alemão vinculadas a matérias-primas
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de programas para o desenvolvimento de novas 
tecnologias (IKT 2020, Programa de Pesquisa Energética) 
ou no fomento da atividade de P&D regional (Região 
Empreendedora).

FONA – Pesquisa para Desenvolvimentos Sustentáveis

No programa geral “Pesquisa para Desenvolvimentos 
Sustentáveis – FONA” encontra-se estabelecidas 
diversas medidas de fomento no campo de ação Economia 
Sustentável e Recursos Naturais relacionadas com o 
programa de P&D “Matérias-primas economicamente 
estratégicas para a Alemanha como polo de alta 
tecnologia”.

• r² – Tecnologias Inovadoras para a Eficiência em 
Recursos Naturais – Processos de Produção com 
Uso Intensivo de Matéria-Prima 
O foco do r² é voltado para indústrias ligadas a 
matérias-primas com grande uso de materiais, pois 
nelas pode-se obter um grande efeito de potenciali-
zação do aumento da produtividade de matérias- 
-primas, a exemplo das indústrias metalúrgica e 
siderúrgica ou das indústrias química, cerâmica e de 
materiais de construção. No período de 2009 a 2013 
serão apoiados um total de 22 projetos coletivos de 
empresas industriais em parceria com instituições  
de pesquisa, com volume total financiado de cerca de 
38 milhões de euros. Outros 18 milhões de euros são 
arcados pelas próprias empresas.
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Etapa do ciclo de fomento BMBF BMU BMWi 

Desenvolvimento de r² e r³, CLIENT KMU-inno- Plano Diretor de Tecnologias 
tecnologia, P&D vativ, MatRessource, etc. Marítimas (mat.-primas 

marinhas)

Fase de demonstração Progr. de inov. amb.

Inserção no mercado e Rede de eficiência em cupons de inovação 
implementação recursos naturais / Centro “demea” – módulo de  

VDI de Eficiência em eficiência no uso de 
Recursos Naturais matérias-primas e materiais

 Atividades estratégicas Comitê Interministerial de Recursos Naturais

Programa de P&D para ProgRess BGR DERA /  Cooperações 
novas tecnologias de em matérias-primas
recursos naturais, HIF
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Figura 11: Detritos sedimentares da extração de cobre em Tierra Amarilla, Chile. (fonte: Maike Hauschild, Projektträger Jülich)

• r³ – Tecnologias Inovadoras para Eficiência em 
Recursos Naturais – Metais e Minerais Estratégicos 
No âmbito do r³ são financiados projetos conjuntos 
de indústrias e instituições científicas visando a 
obter saltos de eficiência no uso de recursos 
naturais. Com isso pretende-se gerar um aumento 
da eficiência de matérias-primas e na reciclagem e 
substituição de matérias-primas economicamente 
estratégicas e de disponibilidade limitada. Outro 
foco temático é o de “Mineração urbana”, voltado 
para a recuperação de matérias-primas estratégicas 
de jazidas antropogênicas, tais com aterros sanitários 
antigos. Para os projetos conjuntos a serem lançados 
a partir de meados de 2012 são previstos subsídios 
no valor de 30 milhões de euros e consideráveis 
contribuições adicionais das empresas.

• KMU-innovativ: Eficiência Energética e em 
Recursos Naturais 
Com a iniciativa de fomento contínua “KMU- 
innovativ”, o BMBF visa a fortalecer o potencial  
de inovação de pequenas e médias empresas (PME) 
na área de pesquisa de ponta e criar medidas mais 
atraentes de fomento à pesquisa no âmbito de seus 
programas técnicos, especialmente para PME que 
apresentarem propostas pela primeira vez. No 
campo tecnológico de eficiência energética e em 
recursos naturais, as PME recebem apoio no 
desenvolvimento de tecnologias e serviços inovadores 
para aumento de sua eficiência energética e em 
recursos naturais. Na área temática de eficiência  
em recursos naturais, desde 2007 foram financiados 
mais de 130 projetos com um volume total financiado 
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de cerca de 25 milhões de euros. Essa medida de 
fomento bem-sucedida deverá ser mantida com 
prazos semestrais para entrega de propostas (limite 
de 6 milhões de euros por ano).

• Parcerias Internacionais para Tecnologias e Serviços 
Sustentáveis de Proteção Climática e Ambiental 
(CLIENT) 
Seu foco é a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias 
e serviços sustentáveis adaptados em parceria com 
instituições do Brasil, Rússia, Índia, China, África do 
Sul e Vietnã. A concretização desse foco se dá por meio 
de protótipos ou aplicações-piloto nas áreas temáticas 
de proteção climática, uso de recursos naturais, gestão 
do solo e gestão de recursos hídricos. No período de 
2010 a 2016 deverão ser financiados projetos coletivos 
com um volume total financiado de 60 milhões de 
euros; deste volume, cerca de um quarto ficarão a 
cargo da área temática de uso de recursos naturais.

WING – Inovações em Materiais para Indústria  
e Sociedade

No programa geral “WING – Inovação em Materiais 
para Indústria e Sociedade” são financiados ainda 
projetos inovadores de P&D no âmbito do KMU- 
innovativ para desenvolvimento de materiais em 
pequenas e médias empresas. Além disso, as seguintes 
medidas de fomento também são relevantes para a área 
temática de tecnologias de recursos naturais:
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• Materiais para a Eficiência em Recursos Naturais  
na Indústria e na Sociedade – MatRessource 
Com a iniciativa de fomento MatRessource, o BMBF 
pretende dar impulsos de forte impacto para o 
aumento da eficiência em recursos naturais por 
meio de inovação de materiais. Os seguintes temas 
são focalizados no fomento:

•  Substituição e eficiência de materiais: reciclagem 
de nanomateriais; redução da dependência de 
metais estratégicos e aumento dos rendimentos 
específicos de materiais; desenvolvimento de 
uma reciclagem de nanomateriais

• Proteção anticorrosiva: sistemas aperfeiçoados 
de proteção de superfícies e novos materiais 
com propriedades anticorrosivas consideravel-
mente melhores para aumento da durabilidade 
de componentes e equipamentos e para elevação 
da eficiência de equipamentos energéticos

• Catálise e otimização de processos: segurança do 
abastecimento de matérias-primas por meio de 
(novos) catalisadores adaptados à transformação 
da base de matérias-primas da indústria de  
materiais de base; economia de recursos naturais 
por meio de aumento dos tempos de parada de 
catalisadores; intensificação de processos por 
meio de catalisadores mais ativos mas sempre 
aumentando a eficiência energética

Na primeira rodada de seleção, em 2011, foram disponi-
bilizados recursos de fomento no valor de cerca de 30 
milhões de euros para projetos de P&D e uma segunda 
rodada de seleção será realizada em 2012.

• Sistemas multimateriais – construções leves futuras 
para obter mobilidade com conservação de recursos 
Esta medida de fomento do BMBF visa ao desenvol-
vimento de enfoques de construção leve para 
veículos que, por meio do emprego de sistemas  
de multimateriais, permitem a redução do peso  
do veículo e a economia de energia e, ao mesmo 
tempo, implementam padrões mais elevados de 
conforto veicular e segurança no veículo, entre 
outros. Para a concretização disso é preciso usar 
combinações de materiais sob medida para o 
aperfeiçoamento das tecnologias de encaixe 
necessárias. Dessa forma, o potencial dos sistemas 
multimateriais é aproveitado em termos de 

economia de peso, custos e recursos naturais para 
conceitos de veículos tradicionais e futuros (auto-
móveis, aeronave, veículos sobre trilhos).

• Tecnologias essenciais para a eletromobilidade (STROM) 
O BMBF fomenta, no âmbito do edital “Tecnologias 
essenciais para a eletromobilidade (STROM)”, que 
faz parte dos programas gerais WING e “IKT 2020 – 
Pesquisa para Inovações”, o desenvolvimento de, 
por exemplo, tecnologias para veículos elétricos  
que conservam recursos naturais. Isso abrange,  
por exemplo, soluções de reciclagem para motores 
elétricos de veículos elétricos e híbridos a fim de 
recuperar metais de terras-raras provenientes de 
ímãs permanentes.

• Aliança para a inovação em íons de lítio LIB 2015 
Na “Aliança para a inovação em íons de lítio LIB 
2015”, criada em 2007, um consórcio de indústrias 
formado pela BASF, BOSCH, EVONIK, LiTec e VW 
obrigam-se a investir, nos próximos anos, 360 
milhões de euros em pesquisa e desenvolvimento 
de baterias de íons de lítio. Esse esforço é comple-
mentado com subsídio do BMBF no valor de 60 
milhões de euros para essa área. Além do desenvol-
vimento de novos materiais para acumuladores  
de íons de lítio, pesquisa-se também um processo 
de reciclagem inovador e com baixa geração de 
resíduos para a recuperação econômica de materiais 
provenientes de baterias de automóveis à base de 
íons de lítio.

Pesquisa para a Produção do Futuro

Um dos focos temáticos do programa geral “Pesquisa 
para a Produção do Futuro” é o aumento da eficiência em 
recursos naturais na produção. Nesse programa pretende-se 
fomentar projetos de P&D sobre os seguintes temas:

• Processos com eficiência energética e tecnologias  
da engenharia de produção e de processos

• Equipamentos de produção com eficiência energética

• Abandono seletivo de propriedades produtivas por 
meio de tecnologias de produção inclusive levando-se 
em consideração a eficiência em recursos naturais 
de produtos e processos

CENÁRIO DE PESQUISAS SOBRE TECNOLOGIAS DE RECURSOS NATURAIS NA ALEMANHA
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• Componentes com superfícies com eficiência em 
recursos naturais e funcionamento local

Deverão beneficiar-se dos resultados das pesquisas  
o maior número possível de grupos-alvo diversos, 
especialmente nas empresas produtoras. Por isso foi 
criada a Plataforma de Inovação em Eficiência em 
Recursos Naturais na Produção (conhecida como 
Fábrica de Eficiência), iniciativa do BMBF e da Federação 
Alemã de Engenharia de Máquinas e Instalações (VDMA). 
Resultados desse projeto de P&D encontram-se em 
www.effizienzfabrik.de .

• Aliança para a inovação Green Carbody Technologies  
Esta aliança de 60 empresas de todo o território 
alemão atuantes no ramo automobilístico (fabricantes 
de equipamentos originais, fornecedores, provedores 
especializados) e dos Institutos Fraunhofer de 
Engenharia da Produção de Chemnitz (IWU),  
Aachen (IPT) e Stuttgart (IPA) investiga as questões  
da eficiência energética e em recursos naturais na 
fabricação de carrocerias de veículos. As oportunidades 
e metas concentram-se não só no aspecto da economia 
de energia e recursos naturais para a proteção 
climática como também no potencial de inovações 
alemãs sustentáveis em termos de tecnologia de 
produção no mercado mundial. Os projetos da aliança 
de inovação têm uma duração prevista de três anos 
(início: 1º de janeiro de 2010). O volume de pesquisas 
das empresas participantes é de cerca de 100 milhões 
de euros no total. Destes, 30 milhões de euros são 
investidos em projetos coletivos. O BMBF apoia  
essa aliança de inovação com 15 milhões de euros.

• Construção leve com eficiência energética 
No âmbito do edital de fomento “Construção  
leve com eficiência energética”, o BMBF financia 
projetos de P&D para o desenvolvimento de novas 
tecnologias de fabricação e processamento com 
conservação de recursos naturais e dos equipamentos 
de produção necessários para isso, visando à 
fabricação de produtos de construção leve feitos 
com compostos fibrosos e com sistemas multimateriais.
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• KMU-innovativ: pesquisa de produção 
Além disso, no âmbito do KMU- innovativ de 
fomento à pesquisa de produção, são financiados 
projetos de P&D de pequenas e médias empresas 
que tenham, por exemplo, um foco especial em 
máquinas e equipamentos de produção com  
eficiência energética e seus respectivos componentes.

Iniciativa de inovação Região Empreendedora para 
os novos estados alemães

No âmbito da iniciativa de inovação “Região Empreen-
dedora” do BMBF, é financiado desde março de 2011 o 
projeto coletivo da TU Bergakademie Freiberg “Extração 
híbrida de lítio”. O objetivo é um melhor aproveitamento 
de potenciais de matérias-primas existentes na Alemanha. 
O planejado levantamento e caracterização de reservas 
(zinnwaldita, águas profundas ricas em lítio) são o 
primeiro passo para a exploração e uma base para o 
desenvolvimento do processo. O mesmo se aplica às 
matérias-primas secundárias (baterias de lítio). Pretende-
se encontrar e testar na prática uma solução sólida do 
ponto de vista técnico e comercial para construção de 
um sistema de logística eficiente e um sistema de 
incentivo funcional para o aumento da taxa de retirada. 
O desenvolvimento dos processos mecânicos, metalúr-
gicos e químicos deverá formar a base da plataforma 
tecnológica que possibilita uma extração eficiente de 
carbonatos de lítio provenientes de diversos materiais 
de partida (matérias-primas primárias e secundárias).

Através do fomento dos fóruns de inovação “Estra-
tégias de ciclo de vida útil e reciclagem para metais de 
terras-raras” e “Sondas para hidrogeologia e sondagem 
de matérias-primas”, o BMBF presta apoio à construção  
de competências regionais para o abastecimento de 
matérias-primas.



3 Pesquisas europeias e internacionais sobre  
 tecnologias de recursos naturais 

Ao se observar as atividades internacionais de pesquisa, 
deve-se fazer uma diferenciação entre atividades no 
lado da oferta e no lado da demanda. No lado da 
demanda, há em toda nação industrial e também em 
alguns países emergentes amplas medidas que visam à 
substituição e uso eficiente de materiais. Descrever essas 
atividades ultrapassaria o escopo do presente resumo.

No lado da oferta, a situação é diferente. Aqui, as 
atividades de pesquisa concentram-se em alguns países 
ricos em matérias-primas, nos quais a mineração e as 
primeiras etapas da cadeia de agregação de valor têm 
forte presença. Pode-se citar como exemplos sobretudo 
a Austrália, Canadá, África do Sul, Brasil, Chile e, com 
algumas exceções, os EUA. Na Europa, a Suécia assume 
uma posição de destaque, seguida da Áustria. Geram 
interesse os esforços empreendidos há anos, sobretudo 
no Japão, na área de pesquisa de tecnologia de recursos 
naturais no lado da oferta.

Figura 12: Países com instituições de pesquisa fora da Alemanha que são líderes mundiais na área de pesquisa em tecnologia de recursos naturais 
no lado da oferta, abrangendo toda a cadeia de agregação de valor
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3.1 Cenário de pesquisas na Europa

Uma importante instituição de pesquisa europeia na área 
de tecnologias de recursos naturais é a Luleå University 
of Technology em Strömsund (Suécia). Em estreito 
contato com a indústria, a instituição atua tanto na 
pesquisa pura como na pesquisa aplicada e ensino com 
ênfase em tecnologia de minas e metalurgia. Nisso é 
contemplada toda a cadeia de agregação de valor de 
matérias-primas metálicas até o desenvolvimento de 

produto, complementando o know-how em mineração 
clássica com competências em, por exemplo, química, 
estatística e ciências econômicas.

Outra instituição europeia que também tem diversas 
cátedras em todas as etapas da cadeia de agregação de 
valor de matérias-primas é a Universidade de Engenharia 
de Minas de Leoben (Áustria). As atividades de pesquisa 
e ensino concentram-se no lado da oferta em matérias-
-primas minerais e produção sustentável e tecnologia. 
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No lado da demanda, acrescenta-se ainda o foco em 
materiais de alto rendimento. Em 2010, foi concluído o 
Centro de Impulso em Matérias-primas, cujo objetivo  
é criar as condições de base para a concentração da 
pesquisa e desenvolvimento universitários e extrauni-
versitários por meio de instalações técnicas, laboratoriais 
e experimentais. O novo centro, que também desenvolve 
cursos de formação para o setor privado, complementa 
o Centro de Impulso de Materiais existente no local 
(lado da demanda).

O Leste Europeu dispõe de competências consideráveis 
na área de pesquisa em tecnologia de recursos naturais 
sobre matérias-primas primárias. Cita-se como exemplo 
a Academia de Mineração e Fundição de Cracóvia e as 
universidades especializadas em Mineração e Metalurgia 
de Dnepropetrovsk (Ucrânia), São Petersburgo e Moscou 
(Rússia), que cooperam com institutos e instituições  
de pesquisa científica especializados das Academias  
das Ciências. De especial destaque é a Universidade  
de Mineração de São Petersburgo, que tem o status  
de universidade de pesquisa nacional e é a principal 
universidade da Rússia em questões de recursos naturais. 
Ali se localiza o Centro de Estratégia de Matérias-primas 
da Rússia, com competências especiais em sondagem e 
avaliação de jazidas, construção com matérias-primas, 
tratamento e reciclagem.

A universidade articula-se mundialmente com empresas 
industriais, instituições de pesquisa e universidades.

3.2 Cenário de pesquisas fora da Europa

Na pesquisa sobre matérias-primas, a liderança 
internacional é da Commonwealth Scientific and 
Industrial Research Organisation (CSIRO), da Austrália. 
Como órgão nacional de pesquisa científica, a organização, 
com suas 15 áreas de pesquisa e cerca de 5.000 colabo-
radores em 50 unidades é uma das maiores instituições 
de pesquisa do mundo em seu campo. No âmbito do 
foco central de pesquisa “Mining and Minerals”, a 
CSIRO abrange não só materiais de hidrocarboneto 
como também todas as etapas da cadeia de agregação 
de valor de matérias-primas metálicas e suas tecnologias. 
As primeiras etapas de agregação de valor têm um grau 
de importância especial: a área de pesquisa “Earth 

Science and Resource Engineering” dedica-se, por 
exemplo, a novas abordagens conceituais e tecnologias 
de redução de riscos na exploração e produção. A 
CSIRO já é um líder de mercado mundial em tecnologias 
de exploração. As matérias-primas, consideradas em 
conjunto, são extremamente importantes para a 
indústria e, portanto, para o Produto Interno Bruto  
da Austrália como país fornecedor de matérias-primas. 
Analogamente, duas das dez mais importantes áreas  
ou carros-chefe do programa nacional de pesquisas 
denominado “Flagship” são “Light Metals Flagship” e 
“Minerals Down Under Flagship”, ambas voltadas para 
tecnologias visam à redução de custos e ao aumento da 
eficiência. Esse programa conta com a participação dos 
meios científico e empresarial de forma interdisciplinar.

Além da pesquisa voltada para aplicações industriais, 
são oferecidas também possibilidades complementares 
de formação e aperfeiçoamento profissionais no 
Sustainable Minerals Institute (SMI) da Universidade  
de Queensland, em Brisbane (Austrália). Os centros de 
pesquisa do instituto cobrem grande parte da cadeia de 
agregação de valor de matérias-primas metálicas, mas 
atualmente não inclui a reciclagem: o W.H. Bryan 
Mining and Geology Research Centre (BRC) realiza 
pesquisa pura sobre sondagem, extração e tratamento;  
o Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre (JKMRC) 
concentra-se no desenvolvimento de tecnologias para 
tratamento e refinamento; outros centros se dedicam a 
aspectos da segurança, saúde e responsabilidade social 
na mineração ou de minas desativadas e recultivo.

Como organização nacional de pesquisa em 
matérias-primas da África do Sul, o MINTEK, de 
Randburg, também é voltado para as demandas da 
indústria local de minerais e metais. Com cerca de 800 
colaboradores, o MINTEK está entre as instituições de 
pesquisa líderes mundiais na área de matérias-primas 
metálicas e tecnologias nas etapas de tratamento e 
refinamento. Além disso, entre os nove departamentos 
tecnológicos incluem-se ainda biotecnologia (área de 
concentração biolixiviação), mineralogia (área de 
concentração sondagem), materiais avançados e 
serviços analíticos e de engenharia. Dessa forma, além 
da atividade de pesquisa e desenvolvimento, o MINTEK 
oferece, em escalas nacional e internacional, um amplo 
leque de serviços de consultoria, auditoria e marketing.
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No Canadá, o Department of National Resources 
(National Resources Canada – NRCan) é o órgão 
nacional que se ocupa de questionamentos na área de 
matérias-primas metálicas e suas tecnologias em etapas 
específicas da cadeia de agregação de valor. Em seu 
“Minerals and Metals Sector”, a área de pesquisa 
formada pelo “CANMET Materials Technology Labora-
tory” (CANMET-MTL) e pelos “CANMET Mining and 
Mineral Sciences Laboratories” (CANMET-MMSL) estão 
estreitamente articulados com os estrategistas pólíticos 
e legisladores. Enquanto o CANMET-MMSL se concentra 
na extração e tratamento e angariou uma reputação 
internacional nas tecnologias dessas etapas, o CANMET-
-MTL é voltado para o refinamento e reciclagem de 
matérias-primas metálicas. Especializado em “valueadded 
structural metals”, ele pertence aos centros de pesquisa 
líderes mundiais nesse campo. Ambas as instituições 
têm em comum o fato de serem voltadas estreitamente 
para a pesquisa e desenvolvimento para satisfazer as 
demandas da indústria metalúrgica local.

Nos EUA, uma instituição de pesquisa importante 
da área acadêmica é a Colorado School of Mines, em 
Golden, que pesquisa sobretudo nas áreas de sondagem, 
extração e reciclagem de matérias-primas metálicas. 
Aqui também a pesquisa aplicada e os cursos de 
formação e aperfeiçoamento profissionais são forte-
mente voltados para as demandas atuais da indústria  
e se organizam em centros interdisciplinares.

No final de 2009, considerando os desenvolvimentos e 
desafios atuais e futuros da indústria de matérias-primas, o 
Newmont Mining Corporation assumiu a fundação e finan- 
ciamento do centro multidisciplinar Center for Innovation 
in Earth Resources Science & Engineering (CIERSE).

No Japão também há instituições importantes 
pesquisando tecnologias de recursos naturais. O 
objetivo da Japan Oil, Gas and Metals National Corpo-
ration (JOGMEC) é garantir um abastecimento estável 
do Japão com matérias-primas naturais. Suas atividades 
incluem a manutenção de um centro de informações 
sobre matérias-primas minerais, armazenamento e 
guarda de metais raros, apoio a empresas japonesas na 
aquisição de capital de risco para projetos de exploração 
e extração e desenvolvimento de novas tecnologias  
ao longo de toda a cadeia de agregação de valor de 
matérias-primas. Desde 2009, existe um outro instituto 

de pesquisa na área de tecnologia de recursos naturais, 
o International Center for Research and Education on 
Mineral and Energy Resources (ICREMER), órgão da 
Universidade de Akita.

A China é atualmente o principal fornecedor de 
metais de terras-raras e, ao mesmo tempo, um dos 
maiores consumidores de matérias-primas. Instituições 
de pesquisa conhecidas são o Guangzhou Research 
Institute of Nonferrous Metals (GZRINM), o General 
Research Institute for Non-ferrous metals (GRINM) e o 
National Science Promotion Center (NSPC). O GZRINM 
pesquisa todas as áreas da cadeia de agregação de valor, 
tanto em pesquisas puras como em pesquisas aplicadas, 
com foco em tecnologias. Ele conta com 1.200 colabo-
radores atuantes em pesquisas e grande competência  
científica. O GRINM, que tem mais de 2.000 pesquisadores, 
lida sobretudo com as etapas de tratamento e refinamento 
da cadeia de agregação de valor. Nele também a tecnologia 
ocupa o centro das atenções. O NSPC está estabelecido  
na Baotou National Rare-Earth Hi-Tech Industrial 
Development Zone, mais importante polo de metais de 
terras-raras da China e responsável por cerca de 70% da 
produção chinesa.

Na América do Sul, o Centro de Tecnologia Mineral 
(CETEM), no Brasil, e o Centro de Investigación Minero 
y Metalúrgico (CIMM), no Chile, atuam na área de 
pesquisa de tecnologias de recursos naturais.
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4 Demandas futuras em pesquisa e desenvolvimento
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As atividades de pesquisa e desenvolvimento da 
Alemanha até agora têm se concentrado primordialmente 
no lado da demanda por matérias-primas – por 
exemplo, para diminuição do uso de materiais por 
meio de produtos e processos inovadores. Pretende-se 
dar continuidade aos esforços no lado da demanda. 
Existe aqui mais necessidade de substituição de 
matérias-primas economicamente estratégicas por 
meio do desenvolvimento de novos materiais e 
tecnologias. Com isso, pretende-se enfraquecer a 
demanda em enorme crescimento por essas matérias-
-primas em áreas promissoras de tecnologias do futuro 
(tais como tecnologias de energia renovável).

A análise do atual cenário de pesquisas na Alemanha 
mostra que é preciso fortalecer as atividades de pesquisa 
e desenvolvimento sobretudo no lado da oferta.  
Nesse aspecto, o Conselho Consultivo do Programa  
de Tecnologias de Recursos Naturais do BMBF vê 
considerável necessidade de pesquisa e desenvolvimento 
para aumentar a oferta doméstica de matérias-primas 
economicamente estratégicas. Isso se aplica tanto à 
disponibilização ambientalmente compatível de 
matérias-primas primárias como à reciclagem com 
vistas à disponibilização de matérias-primas secundárias. 
A indústria estabelecida na alemã apoia esse ponto  
de vista. A seguir, é discutida em detalhes a necessidade 
de pesquisa e desenvolvimento no país.

4.1 Matérias-primas primárias e exploração

Pesquisa ao longo da cadeia de agregação de valor

No processamento de matérias-primas secundárias, a 
Alemanha tem um papel precursor mundial que o país 
pretende continuar ampliando. Apesar disso, a economia 
alemã – que é uma das líderes de mercado mundiais em 
tecnologias essenciais – continuará dependendo enorme-
mente de matérias-primas primárias também no futuro. 
Como a demanda por matérias-primas dos países 
emergentes também está aumentando, a concorrência  
se intensifica no mercado global de matérias-primas. 
Atualmente, a demanda global não pode ser atendida 
apenas com ciclos fechados de materiais. Sobretudo no 
caso dos metais de equipamentos eletrônicos, tais como 
gálio, germânio ou índio, a reciclagem não é suficiente 

para disponibilizar esses metais ao setor privado alemão 
em quantidades necessárias. Nesse quesito, a extração por 
meio da mineração também é imprescindível no longo prazo.

Amplas competências de pesquisa do país em aspectos 
de toda a cadeia de agregação de valor de matérias-primas 
primárias estão concentradas na RWTH Aachen University, 
na Universidade Técnica de Clausthal e na Universidade 
Técnica Bergakademie Freiberg. Outro exemplo é o 
Instituto Federal de Geociências e Matérias-Primas, em 
Hannover, (ver Capítulo 2). Além dessas instituições, há 
em outros polos um know-how sobre etapas específicas 
da cadeia de agregação de valor. Caso se queira assegurar  
o abastecimento da economia alemã com matérias- 
-primas primárias no longo prazo, é preciso continuar 
fortalecendo, ampliar e articular eficazmente essas 
competências.

A seguir é discutida a demanda prioritária por 
pesquisas em cada uma das etapas da cadeia de 
agregação de valor de matérias-primas primárias –  
desde a sondagem, passando pela mineração, até o 
tratamento e metalurgia. Serão levados em consideração 
também os campos de pesquisa que abrangem diversas 
cadeias de agregação de valor do setor de matérias- 
-primas e análise de recursos naturais, bem como 
aspectos ecológicos, sociais e políticos do segmento 
global de matérias-primas.

Sondagem

Na área de sondagem, é preciso desenvolver novos 
processos com os quais se possa identificar jazidas de 
recursos naturais a grande profundidade. Sejam esses 
processos de sondagem geofísicos, geoquímicos, 
mineralógicos ou por sensoriamento remoto, todos 
eles deverão visar a manter o mais baixo nível de 
intervenção física possível sobre o meio ambiente. Isso 
é importante também para aumentar a aceitação social 
da sondagem e extração de matérias-primas. Além 
disso, deve-se desenvolver processo de sondagem  
com os quais possam ser identificadas novas jazidas de 
matérias-primas economicamente estratégicas. Nisso 
se incluem tanto aspectos genéticos das jazidas como  
a dedução de indicadores de proximidade. Novos 
processos são importantes sobretudo para a sondagem 
de potenciais de matérias-primas locais, incluindo uma 
reavaliação de jazidas conhecidas.
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Contudo, na comparação internacional, os modelos  
até agora utilizados para jazidas de matérias-primas 
minerais na Alemanha são inadequados. É preciso 
desenvolver modelos metalogenéticos 4D relevantes 
para explorações como parte de uma reavaliação que 
levem em consideração as inseguranças para distritos 
de jazidas conhecidos na Alemanha. É preciso reinter-
pretar registros de dados conhecidos e disponibilizar 
novos dados mineralógicos, geoquímicos e sobretudo 
geocronológicos de ponta e ultramodernos. Com esses 
dados, são possíveis as interpretações da gênese das 
jazidas e a, partir daí, a elaboração de abordagens 
conceituais de sondagem para o levantamento de 
reservas desconhecidas de matérias-primas. Isso se 
aplica sobretudo para o potencial dos metais de alta 
tecnologia economicamente estratégicos que ainda não 
foram foco de atividades de mineração na Alemanha.

Nesse contexto, deve-se buscar também dados 
aerogeofísicos de alta resolução em todo o território 
alemão ou pelo menos em regiões com especial 
potencial de matérias-primas. A Irlanda e a Irlanda  
do Norte estão à frente com um bom exemplo: a 
bem-sucedida Tellus Initiative deu um impulso 
positivo para a sondagem de matérias-primas locais.

Mineração

A extração mineradora de matérias-primas primárias 
deve ser concebida com maior eficiência energética e 
de materiais – nesse quesito há uma demanda premente 
por pesquisas. Um aumentos de eficiência pode ser 
obtido em diversas áreas. Por exemplo, os processos 
deveriam ser otimizados e automatizados ou novas
tecnologias de destruição de rochas deveriam ser 
desenvolvidas através do apoio à intervenção mecânica 
por jatos d’água de alta pressão e micro-ondas, entre 
outras medidas. Além disso, o transporte de materiais  
e outros processos de mineração ainda podem ser 
otimizados. Outro potencial é o uso de sistemas de 
informação articulados e equipamentos sensores / 
atuadores e robótica para um planejamento e controle 
de produção integrados. Esse tipo de planejamento 
pode contribuir para que o processo de extração seja 
mais bem interligado à caracterização geológica prévia 
e a processos de tratamento posteriores. Outros campos 
de pesquisa situam-se na área de extração altamente 
seletiva e na minimização do transporte de materiais 
com o tratamento e terraplenagem próximos ao local 
de extração. Dessa forma podem aumentar não apenas 
a eficiência como também a segurança na mineração. 
Uma automatização do processo de extração contribui 
para que menos pessoas precisem estar envolvidas 
ativamente na mineração e, portanto, para uma 
diminuição dos riscos específicos especialmente em 
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minas subterrâneas (como nos conceitos de “smart 
mining” ou “green mining”). Como a mineração a céu 
aberto está cada vez mais profunda, são necessárias 
novas tecnologias que permitam uma redução segura  
e sem agressão ambiental.

Tratamento

Nos processos de tratamento também se precisa elevar 
a eficiência energética e de materiais. Por exemplo, 
processos de trituração com consumo especialmente 
alto de energia devem ser otimizados com menor uso 
de energia e materiais para melhorar a liberação de 
todos os componentes valiosos contidos na matéria-
-prima. O emprego de processos de separação com 
auxílio de sensores também tem esse objetivo. Esses 
processos já estão sendo aplicados isoladamente na 
indústria de matérias-primas, mas ainda pode haver 
potencial de avanço. Tecnologias de separação eficiente –  
especialmente a flotação –, inclusive em matérias- 
-primas polimetálicas complexas e de fina granulometria 
possibilitam um aproveitamento quase completo de 
todos os componentes valiosos. Essas tecnologias 
também precisam ser desenvolvidas. O pré-requisito 
para isso é que haja abordagens conceituais de adminis-
tração comercial que não tenham mais foco exclusivo 
em componentes principais isolados como cobre ou 
ouro, mas que visem a um aproveitamento o mais 
completo possível e sem deixar resíduos. Atualmente, 
em escala internacional, tais abordagens são aplicadas 
em muito poucas empresas de mineração e fundição; 
um exemplo é a Palabora Mining Company, da África 
do Sul.

Metalurgia

O processamento metalúrgico de produtos de tratamento 
é outra área em que deveriam ser pesquisadas primor-
dialmente possibilidades de aumentar a eficiência 
energética e de materiais. Enquanto o processamento 
pirometalúrgico em alguns casos faz uso intensivo de 
energia, processos hidrometalúrgicos muitas vezes são 
acompanhados de grandes quantidades de águas 
residuais. Além disso, em muitos processos, grande parte 
dos componentes valiosos são convertidos em subpro-
dutos, tais como detritos, escórias e poeira aerotrans-
portada ou se perde em escórias finais. Estes precisam 
ser reprocessados em ciclos internos. No caso dos 
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processos industriais de grande porte e bem desenvolvidos 
para ferro, cobre, zinco ou alumínio – ou seja, para os 
metais com amplo aproveitamento – existe pouca 
demanda por pesquisa em relação ao metal principal. 
Apesar disso, existe aqui um enorme potencial de 
aumento de eficiência devido aos fluxos de material. 
Mas para o aproveitamento de matérias-primas 
derivadas com menos concentração é preciso desenvolver 
novas tecnologias. Esses metais mais raros ocorrem  
quase sempre como componentes derivados dos metais 
de massa acima mencionados e por isso sua extração 
exige uma intervenção e, consequentemente, avanços 
também nessa área. Entre as matérias-primas derivadas 
incluem-se muitos metais economicamente estratégicos 
tais como índio, gálio, germânio ou molibdênio. Neste 
caso é urgente a realização de pesquisas para desenvolver 
tecnologias com maior eficiência energética e de 
materiais para aproveitamento de tais metais derivados 
e esgotar o potencial muitas vezes desconhecido (como 
é o caso do gálio e índio na bauxita, germânio e índio 
em minérios de zinco).

Existe necessidade de pesquisa também no desen-
volvimento de tecnologias mais eficientes para o 
processamento de matérias-primas que não ocorrem 
em matérias-primas derivadas mas que formam jazidas 
próprias (lítio, magnésio, metais de terras-raras) e que 
têm ampla gama de aplicação industrial devido a seu 
uso em tecnologias do futuro. As tecnologias disponíveis 
no momento para o refinamento desses tipos de 
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matérias-primas estão quase sempre defasadas e, 
portanto, pouco eficientes em termos de uso de 
material e energia. Além disso, a demanda industrial 
em rápido crescimento por essas matérias-primas não 
pode ser atendida somente por meio da reciclagem 
(mercados em crescimento). Em alguns casos (sobretudo 
no caso do magnésio) os potenciais de matérias-primas 
locais só não são aproveitados devido à falta de 
desenvolvimento de tecnologias adequadas.

Processos de lixiviação química e sobretudo bacterial 
são mais um campo de pesquisa para o setor de matérias-
-primas primárias. Esses processos possibilitam uma 
extração eficiente de metais com pequenas concentrações 
de saída e relativamente pouco uso de energia e a baixas 
temperaturas. Por isso, em comparação com outros processos, 
eles muitas vezes apresentam um balanço ambiental melhor. 
Sobretudo os processos de lixiviação bacterial têm grande 
eficiência energética. Um acelerado desenvolvimento desses 
processos para o aproveitamento de matérias-primas 
polimetálicas complexas parece ser possível, em princípio, 
mas exige consideráveis esforços de pesquisa.

Na concentração e separação de metais – especialmente 
os economicamente estratégicos – o uso de biossorção 
traz considerável potencial. Na biossorção, proteínas 
celulares são injetadas em substratos para diluir metais 
com grande seletividade resultantes de soluções com 
teor metálico altamente diluídas. Em seguida, esses 
metais podem ser dissociados de seu filme de substrato 
e precipitados quimicamente. Especialmente promissora 
para uma extração de matérias-primas eficiente é a 
combinação de lixiviação bacterial com posterior 
biossorção. Até agora, os processos de biossorção não 
têm sido aplicados industrialmente; ainda existe 
grande demanda por pesquisa sobre esse tema.

Matérias-primas marinhas

Na área de matérias-primas marinhas, a sondagem 
científica de depósitos e nódulos polimetálicos de 
manganês e de jazidas sulfídicas polimetálicas está 
bastante adiantada. Nessa área já foram demonstrados 
potenciais de matérias-primas e elaboradas as primeiras 
abordagens conceituais de avaliação do ponto de vista 
da geologia econômica e de extração mineradora. 
Entretanto, ainda faltam as tecnologias para extrair 
essas matérias-primas sem agressão ambiental e com 
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eficiência no uso de materiais e energia. Além disso,  
são necessárias tecnologias de tratamento e metalurgia, 
sobretudo para o aproveitamento de depósitos e 
nódulos polimetálicos de manganês como fonte de 
metais estratégicos. Os impactos da extração de 
matérias-primas para os ecossistemas afetados também 
devem ser investigados no sentido de uma estimativa 
tecnológica de efeitos. Atualmente, a Alemanha realiza 
ativamente a sondagem e aproveitamento de matérias-
-primas marinhas. A área temática de matérias-primas 
minerais marinhas já é contemplada no Plano Diretor 
Nacional de Tecnologias Marítimas do BMWi e não está 
incluída no presente programa.Criterios de evaluación

Matérias-primas marinhas

A sondagem, extração e aproveitamento e matérias- 
-primas primárias – inclusive com uso de tecnologias 
inovadoras – deveriam ser sempre acompanhados de 
uma sólida avaliação ecológica, econômica e social. 
Além disso, deveriam ser aperfeiçoados os indicadores 
de sustentabilidade que levem conta um amplo 
aproveitamento da quantidade de substâncias de um 
depósito de matérias-primas. Com base em abordagens 
já existentes, tais como as de gestão de riscos, projetos  
e portfólios, é preciso desenvolver novas abordagens 
que levem em consideração parâmetros ambientais 
adicionais. Com novos modelos para a melhora do 
parâmetro de preços, tal como aqueles utilizados em 
modernas abordagens econômicas de avaliação de 
jazidas e projetos de exploração, futuramente as jazidas 
poderiam ser orientadas mercadologicamente e, 
portanto, avaliadas de forma ideal. Um exemplo disso  
é a análise da opção real. Modelos de cooperação e 
participação com empresas de exploração em terceiros 
países, por exemplo (seguindo o lema da “integração 
regressiva”) deveriam ser adaptados sob medida à 
indústria de processamento de matérias-primas. Na 
área de gestão de cadeia de abastecimento de matérias-
-primas também devem ser elaboradas novas abordagens 
conceituais.

Deve-se continuar aumentando a aceitação social 
do desenvolvimento de tecnologias na área de matérias-
-primas primárias. Além disso, a pesquisa deve se 
dedicar à questão de até que ponto os diversos sistemas 
institucionais de valor e normas influenciam a percepção 
de novas tecnologias.
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4.2 Matérias-primas secundárias e reciclagem

A crescente demanda por matérias-primas economica-
mente estratégicas põe a gestão da reciclagem diante de 
novos desafios. Até agora, essa área tem se concentrado 
sobretudo em fluxos de materiais com grande relevância 
quantitativa e valorativa dos quais foram separadas 
relativamente poucas matérias-primas secundárias, ainda 
que em grande concentração. Exemplos: ferro-velho, sucatas 
de alumínio não mescladas ou resíduos de vidro. Materiais 
recicláveis contidos apenas em pequena quantidade são 
parcialmente separados por classificação ou tratamento  
e voltam a ser encontrados em produtos derivados ou 
resíduos do tratamento. Em alguns casos, eles são 
atualmente reintroduzidos em ciclos – como é o caso  
da lama anódica proveniente da refinaria de cobre – ou 
dissolvidos e retornados diretamente ao mercado junto 
com os metais principais. Ocorrem perdas quando, por 
exemplo, elementos de ligas acrescentados para refina-
mento de aço são enriquecidos em escória de conversor 
ou fornalha elétrica e em seguida não há mais utilização 
sistemática. Isso acontece não somente na utilização 
tradicional das escórias em materiais de construção civil, 
como também no tântalo de capacitores eletrolíticos ou 
nos metais de terras-raras provenientes de ímãs.

Para a reciclagem de matérias-primas economica-
mente estratégicas devem ser realizados estudos de 
sistemas. Estes podem abranger não apenas sistemas  
de levantamento e separação com maior diferenciação 
antes das etapas de tratamento e extração, como 
também uma recuperação aperfeiçoada voltada para 
metais ou elementos específicos durante ou após o trata-
mento. Deve-se avaliar também o grau de seletividade,  
a taxa de recuperação do bem reciclável específico e a 
flexibilidade dos processos de reciclagem existentes.  
As diversas alternativas devem ser avaliadas objetiva  
e comparativamente com base em critérios ecológicos  
e econômicos. No âmbito do programa de pesquisa e 
desenvolvimento, podem ser deduzidos os seguintes 
campos temáticos:

• Fluxos de materiais / potenciais

• Tratamento / separação

• Extração metalúrgica e limpeza

• Avaliação
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O campo temático Fluxos de materiais / potenciais deve 
disponibilizar uma base de dados o mais abrangente 
possível sobre fontes de matérias-primas secundárias  
e mostrar as possibilidades e limites de uma gestão  
de fluxo de materiais específica. Especificamente, as 
abordagens de P&D dessa área poderiam ser estruturadas 
da seguinte maneira:

• Jazidas secundárias 
Quantidades e propriedades do inventário de matérias- 
-primas em resíduos aterrados de áreas populadas, 
resíduos de produção, montes de escórias ou outros 
aterros antigos e a infraestrutura existente (no sentido 
da “urban mining”)

• Fluxos de materiais atuais e futuros  
Identificação e quantificação de matérias-primas 
economicamente estratégicas no ciclo econômico 
existente e projeções das alterações esperadas de 
quantidades de conteúdos; reconhecimento de 
novos fluxos de materiais potenciais não aproveitados

• Sistemas de levantamento 
Estudos sobre o estabelecimento e ampliação de 
sistemas de levantamento para matérias-primas 
economicamente estratégicas até então utilizadas  
e distribuídas dispersamente, tais como sistemas de 
coleta separados para imãs, lâmpadas e determina-
dos componentes eletrônicos; sistemas de levanta-
mento aperfeiçoados; aperfeiçoamento de equipa-
mento sensor para reconhecimento automático

Figura 13: Escória de cobre como jazida secundária  
(Fonte: Maike Hauschild, Projektträger Jülich)
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• Depósitos temporários de matérias-primas 
Concepção e implementação de depósitos recupe-
ráveis de materiais recicláveis que ainda não podem 
ser reintroduzidos no ciclo de matérias-primas nas 
condições gerais atualmente em vigor. Os depósitos 
temporários têm de garantir altos padrões ambientais 
como, por exemplo, proteção de lençóis freáticos ou 
contenção de emissões de gases do efeito estufa. 
Estando disponíveis processos de recuperação 
adequados, eles deverão ser fáceis de desmontar  
sob condições econômicas e ecológicas aceitáveis.

• Design de produtos 
Construção adaptada à reciclagem, marcação de 
produtos (inclusive para o reconhecimento auto-
mático, separação, ver acima). São exemplos 
componentes eletrônicos desmontados ou sistemas 
de impulsão e comutação baseados em metais de 
terras-raras em veículos (tais como mecanismos de 
abertura de janelas ou reguladores de assentos ou 
espelhos), que atualmente acabam se tornando 
sucata triturada. Com uma marcação correspondente 
e fácil acesso, esses componentes poderiam ser 
separados de forma manual ou automática. A ideia 
de recuperação no design do produto deve ser 
incorporada de forma sustentável à capacitação 
prática e universitária.

DEMANDAS FUTURAS EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

O campo temático tratamento / separação contém 
primordialmente abordagens técnicas de P&D que 
dizem respeito fundamentalmente a processos físico-
mecânicos. Nisso se inclui a separação de materiais 

conservando (em parte) componentes, compostos e 
ligas; as propriedades originalmente almejadas para os 
materiais são em grande parte mantidas. Isso se aplica 
especialmente a materiais de alto rendimento com 
processos de fabricação dispendiosos. Uma alternativa 
seria usar efeitos mecânicos dosados e coordenados 
para desmontar materiais de compostos ou misturas  
de resíduos tais como escórias em seus componentes 
originais. Assim, os materiais de base podem ser 
aproveitados diretamente para a criação de compostos 
ou para outras finalidades de uso.

As abordagens de P&D no campo temático extração 
metalúrgica e limpeza visam a obter processos flexíveis 
com taxa de recuperação maximizada para sistemas 
multimetais e separação de materiais otimizada em 
esfera elementar ou molecular. Um exemplo disso  
é o desenvolvimento de processos de recuperação de 
materiais recicláveis por fundição metalúrgica com 
redução ou oxidação e com formação de subprodutos 
enriquecidos ou empobrecidos em relação a materiais 
recicláveis. Além desses processos pirometalúrgicos, a 
integração de processos de separação hidrometalúrgica 
na cadeia de processos é cada vez mais importante. 
Especialmente no caso de materiais recicláveis que se 
encontram altamente diluídos deve-se contar com uma 
grande seletividade das etapas de enriquecimento. 
Exemplos disso são a lixiviação, processos de enriqueci-
mento seletivo tais como extração de solventes, troca 
iônica, processos de separação por membranas ou 
eletrólise.

Os campos temáticos fluxos de materiais / potenciais, 
tratamento e extração metalúrgica / limpeza não devem 
ser vistos necessariamente de maneira isolada uns dos 
outros e podem ser mutuamente dependentes. Isso se 
aplica, por exemplo, ao processamento metalúrgico, 
cuja eficiência pode ser altamente dependente das 
etapas de tratamento que o antecedem. Nesse aspecto, a 
otimização da interseção (profundidade de tratamento) 
tem grande importância. Assim, por exemplo, o 
tratamento físico-mecânico e o reaproveitamento  
de materiais de alto rendimento pode exigir que os 
materiais de insumo adequados sejam levantados e 
conduzidos separadamente ou que seja desenvolvido 
uma nova via de processo metalúrgico.
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Para manter critérios decisórios objetivos, deve-se 
avaliar – analogamente à área de matérias-primas 
primárias e exploração –, no campo temático comple-
mentar “Avaliação”, tecnologias de reciclagem e vias de 
processos específicas e que possam ser utilizadas como 
alternativas umas das outras ou ainda combinações de 
processos cabíveis adaptados uns aos outros. Nisso 
deve-se levar em consideração critérios baseados no 
balanço ecológico e econômico e, conforme o caso, 
outros aspectos tais como as probabilidades de imple-
mentação ou impactos sociais.

DEMANDAS FUTURAS EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

4.3 Ponto de vista das indústrias locais alemãs

Em uma divisão internacional do trabalho cada vez 
mais acelerada devido à globalização, com concorrentes 
da Ásia e outras regiões do mundo, a competitividade 
futura da indústria alemã dependente decisivamente 
de sua capacidade de inovação.

Mas a própria indústria alemã é o motor do processo 
de transformação. Com seus produtos, as empresas 
prestam uma contribuição imprescindível para a 
proteção climática, eficiência energética e tecnologias 
do futuro. A Alemanha encontra-se diante de uma série 
de grandes desafios sociais globais tais como mudanças 
climáticas, revolução energética e  crescente concor-
rência por recursos naturais. A superação desses 
desafios exige as tecnologias, processos e produtos 
correspondentes, que podem ser disponibilizados pela 
indústria, tais como:

• Materiais de alta tecnologia para uma mobilidade 
conservando recursos

• Baterias para veículos elétricos

• Materiais para construção de aerogeradores

• Cobre e alumínio para a ampliação da rede elétrica

• Materiais isolantes para dar mais eficiência energética 
a prédios

Os exemplos estendem-se por toda a cadeia de agregação 
de valor. Tudo começa com o uso de recursos naturais, 
de matérias-primas, de energia. Somente assim se pode 
fabricar produtos necessários para a solução de 
problemas globais. Por isso, o progresso e a inovação 
dependem da disponibilidade de matérias-primas.

Do ponto de vista da Federação da Indústria Alemã 
(BDI), para que haja aumento da segurança de matérias-
-primas na Alemanha faz-se necessária uma abordagem 
ampla que inclua todas as áreas relevantes: a erradicação 
de restrições comerciais e ampliação de meios de 
compra diretos devem fazer parte dessa abordagem 
tanto quanto a melhora do acesso às matérias-primas. 
A mesma importância têm o fortalecimento ou 
fechamento de fluxos de materiais e o aperfeiçoamento 
da reciclagem, assim como o aproveitamento de 
resíduos incidentes na produção e o desenvolvimento 
de substitutos. Para isso deve-se interconectar mais 
estreitamente as contribuições das diversas áreas 
políticas, especialmente a política comercial, a política 
de destinação de resíduos, a política ambiental e a 
política de pesquisas científicas. O objetivo máximo 
tem de ser assegurar à indústria um acesso a matérias-
-primas em quantidade suficiente e a preços competitivos.

A política de pesquisas científicas pode prestar 
importantes contribuições para a melhora da disponi-
bilidade de matérias-primas. São exemplos disso o 
desenvolvimento de tecnologias para denunciar 
exportações ilegais de resíduos e o aperfeiçoamento  
de métodos de exploração e extração para estudo e 
aproveitamento de potenciais domésticos de matérias-
-primas. Por isso, na elaboração de novos projetos de 
pesquisa, é preciso levar em consideração o potencial  
e a necessidade de apoio a outros campos políticos 
relevantes para matérias-primas por meio de pesquisa 
a fim de concretizar uma política de matérias-primas 
coerente.

O interesse maior da indústria, segundo a BDI, é  
que a Estratégia High-Tech do governo alemão leve em 
consideração as iniciativas existentes e planejadas na 
Alemanha e na Europa visando a uma maior disponibi-
lidade de matérias-primas metálicas e esteja concate-
nada com essas iniciativas. Entre elas, é especialmente 
digna de nota a planejada Parceria Europeia de Inovação 
voltada para matérias-primas.
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Na avaliação da criticidade de matérias-primas,  
a indústria considera corretos os resultados dos mais 
recentes estudos alemães e europeus (ANGERER et al. 
2009, Comissão Europeia 2010, ELSNER et al. 2010, 
ERDMANN et al. 2010).

Além disso a formação e aperfeiçoamento profissio-
nais são componentes essenciais para se poder fomentar 
inovações no setor de matérias-primas. A cadeia de 
agregação de valor na indústria oferece muitos empregos 
de caráter moderno e altamente desenvolvido. A 
estreita concatenação entre indústria e universidades  
e a maior mobilidade entre os setores possibilitam o 
fomento e desenvolvimento de inovações. Do ponto  
de vista da indústria, são contribuições de pesquisa 
importantes para a melhora da situação do abasteci-
mento de metais:

• Ampliação da base de conhecimentos sobre a 
disponibilidade de matérias-primas primárias e 
secundárias 
Por exemplo, análise do teor metálico de aterros, 
montes de entulho, escórias de produção e produtos 
derivados existentes

• Aperfeiçoamento da extração de matérias-primas 
provenientes de resíduos e produtos obsoletos por 
meio do apoio ao desenvolvimento de processos de 
reciclagem e recuperação 
Isso se aplica especialmente a metais de terras-raras 
e outros metais que são incluídos em pequenas 
proporções em produtos complexos e para os quais 
há até agora processos de reciclagem limitados.

DEMANDAS FUTURAS EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

• Melhor aproveitamento de substâncias residuais 
com teor metálico provenientes da produção 
Para isso é necessária uma análise das cadeias de 
agregação de valor sob o ponto de vista das matérias- 
-primas específicas e que essa análise possa ser 
aplicada por pequenas e médias empresas por meio 
de projetos coletivos cooperativos.

• Analise dos fluxos de materiais de metais críticos  
na Europa 
Trata-se de observar quais quantidades de matérias-
-primas economicamente estratégicas são empregadas 
ou ocorrem em quais locais das etapas da cadeia de 
agregação de valor a fim de definir pontos de partida 
para a reintrodução em ciclos de materiais

• Desenvolvimento de tecnologias e medidas para  
a prevenção de exportações ilegais 
Ainda se perdem quantidades consideráveis de 
metais valiosos em exportações ilegais de resíduos 
saídos do ciclo de materiais da Europa e que são 
declarados como produtos usados Um ponto fraco 
de importância central são os controles de exporta-
ções. É necessário ter processos e tecnologias que 
facilitem e melhorem a denúncia de exportações 
ilegais de resíduos.
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5 Medidas de implementação do programa

MEDIDAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

5.1 Focos de fomento do BMBF

Por recomendação do Conselho Consultivo do Programa, 
o Ministério da Educação e Ciência da Alemanha 
orientará os próximos editais de fomento no âmbito do 
programa “Matérias-primas economicamente estratégicas 
para a Alemanha como polo de alta tecnologia” para o 
aumento da oferta doméstica de matérias-primas 
economicamente estratégicas. Com isso pretende-se 
atingir objetivos de curto, médio e longo prazos na oferta 
tanto de matérias-primas primárias como secundárias. 
Em termos específicos, os focos serão:

• Desenvolvimento de abordagens conceituais  
para exploração de matérias-primas primárias

• Desenvolvimento de abordagens conceituais 
técnicas para aproveitamento econômico de 
minérios complexos de jazidas conhecidas

• Reprocessamento de resíduos de tratamento  
e de produção

• Reprocessamento de produtos usados (fim de vida 
útil)

Entre os últimos trabalhos de exploração na Alemanha, 
no início dos anos oitenta, e as atividades atuais estão 
cerca de 20 a 25 anos. O ciclo de inovação para novos 
métodos e abordagens conceituais para exploração é 
medido nessa mesma dimensão. Houve radicais transfor-
mações no estado da arte. A profundidade de introdução 
de métodos de exploração aumentou, em todo o mundo 
foram desenvolvidos modelos genéticos totalmente 
novos para novos tipos de jazidas. O fato de que jazidas 
com potencial de exploração ainda podem ser desco-

bertas mesmo em um país com longa tradição minera-
dora é demonstrado, por exemplo, pela descoberta da 
importante jazida de tungstênio de Mittersill, Áustria, 
em 1967, encontrada com base em uma abordagem 
conceitual científica. Tais preparativos conceituais são  
a base de toda exploração comercial. A exploração 
comercial propriamente dita não é tema desta medida 
de fomento. Em vez disso, pretende-se que o conheci-
mento das jazidas alemãs e novos dados e métodos de 
outros países sejam usados como base para o desenvol-
vimento de abordagens conceituais inovadoras para a 
sondagem de novas jazidas locais.

A longa tradição em mineração e exploração da 
Europa Central no setor de metais fez com que houvesse 
conhecidas reservas de matérias-primas para as quais 
até agora não tenha conseguido desenvolver métodos 
de tratamento apropriados e muitos refugos de 
mineração (resíduos de tratamento) além de resíduos 
de produção. Além disso, a eficiência em parte bastante 
baixa no tratamento de minérios complexos deixou 
resíduos que contêm considerável potencial de 
matérias-primas. Caso se deva reconhecer de forma 
realista que os terrenos de inúmeros desses montes de 
resíduos são hoje construídos ou utilizados de outra 
forma, ainda resta um grande potencial de matérias-
-primas que pode ser aproveitado com métodos 
melhores.

No tratamento de produtos em fim de ciclo de vida 
útil, deve-se levar em conta o fato de que os ciclos de 
produtos estão cada vez mais curtos e os produtos de 
nossa indústria, sobretudo da indústria eletrônica, cada 
vez mais complexos. Disso resulta uma composição 
cada vez mais complexa e em rápida transformação dos 
materiais secundários. A composição destes é muito 
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mais complexa do que a de matérias-primas primárias 
ou concentrados primários e por isso exige o desenvol-
vimento de métodos de tratamento especiais de caráter 
mecânico e metalúrgico. No caso das matérias-primas 
secundárias, até agora o foco tem sido sobretudo em 
fluxos de materiais com grande relevância quantitativa 
e valorativa dos quais foram separadas relativamente 
poucos materiais recicláveis, ainda que em grande 
concentração. Por outro lado, devem estar sob foco os 
materiais secundários que na maioria das vezes se 
encontram apenas em pequenas concentrações em 
produtos em fim de vida útil e que até agora voltam a 
ocorrer em produtos derivados ou resíduos. Para estes, 
é preciso desenvolver métodos de recuperação.

Além disso, o BMBF usará atividades de fomento 
existentes que fazem parte do programa geral “Pesquisa 
para Desenvolvimentos Sustentáveis – FONA” para 
apoio da implementação do programa. Nesse contexto, 
são relevantes as seguintes medidas de fomento com 
outros prazos de entrega de propostas:

• KMU-innovativ: Eficiência Energética e em Recursos 
Naturais.  
Fomento de projetos individuais ou coletivos inova-
dores para aumento da eficiência em recursos naturais 
tendo as pequenas e médias empresas (PME) como 
principais usuárias dos resultados

• Parcerias Internacionais para Tecnologias e Serviços 
Sustentáveis de Proteção Climática e Ambiental 
(CLIENT): 
Fomento coletivo de projetos de P&D para apoio  
ao uso sustentável de recursos naturais em países 
parceiros

No programa do BMBF “Inovações em Materiais para 
Indústria e Sociedade – WING”, a eficiência em recursos 
naturais é tratada como campo de ação central. Por 
meio de inovações na área de materiais pode-se obter 
uma redução sistemática de recursos naturais como 
materiais e fontes de energia e diminuição da poluição 
ambiental. As inovações de materiais oferecem um 
grande potencial de gerir processos industriais em 
todas as etapas da cadeia de agregação de valor com 
desempenho consideravelmente superior e, ao mesmo 
tempo, reduzido uso de recursos naturais. Isso pode-se 
obter, por exemplo, através do uso inteligente e 
eficiente de recursos naturais, aumento da eficiência  

de materiais ou prolongamento da vida útil de compo-
nentes e equipamentos.

Um dos focos temáticos do programa geral do BMBF 
“Pesquisa para a Produção do Futuro” é o aumento da 
eficiência em recursos naturais na produção. Nisso se 
incluem medidas de fomento para o aperfeiçoamento 
de tecnologias de extração de matérias-primas e 
processamento eficiente de matérias-primas. Entre  
os futuros focos de pesquisa estão, por exemplo:

• Gestão de ciclos (benefícios em vez de compra de 
produtos, modelo de negócio para processos de ciclos, 
abordagens conceituais para ciclos mundiais de 
produtos e materiais, métodos de avaliação holísticos 
para processos de ciclos, métodos de representação 
visual, avaliação e otimização de redes de produção  
em sistemas de gestão de ciclo, procedimentos e 
ferramentas de planejamento para a logística de 
reintrodução)

• Desenvolvimento e fabricação de produtos com 
potencial de entrarem em ciclos (métodos e diretrizes 
para desenvolvimento e construção de produtos 
recicláveis, melhora da reciclabilidade por meio de 
design holístico de ciclo de vida útil, materiais 
alternativos e processos de fabricação adaptados, 
processos de produção e materiais para produtos 
recicláveis)

• Tecnologias de reciclagem (processos para detectar, 
separar e tratar materiais provenientes de produtos 
descartados, processos para separação de materiais 
compostos, qualificação de tecnologias de reciclagem 
para o emprego industrial, materiais de alta qualidade 
com base  em matérias-primas secundárias)

5.2 Medidas complementares

Além de atividades de P&D, a capacitação e aperfeiçoa-
mento profissionais têm importância especial para 
garantir a posição da Alemanha como polo de alta 
tecnologia no longo prazo e enfrentar a escassez de mão 
de obra qualificada. As Instituições de Ensino Superior 
orientam seus cursos cada vez mais para ao atendimento 
da demanda por mão de obra qualificada e da demanda 
crescente por vagas em cursos relacionados com 
matérias-primas (ver Tabela 2).
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Tabela 2: Evolução temporal dos números de estudantes de áreas vinculadas a matérias-primas 
(total de cursos universitários selecionados com afinidade com matérias-primas, independente da modalidade)

RWTH Aachen University – Estudantes por curso selecionado

 2006 2007 2008 2009 2010

Matérias-primas e Tecnologia de Destinação de Resíduos 744 757 887 957 922

Metalurgia e Engenharia de Materiais 749 899 1069 1214 1315

(RWTH Aachen University números de 2010)

TU Bergakademie Freiberg – Estudantes por curso selecionado:

 2006 2007 2008 2009 2010

Geotecnologia e Mineração 227 263 311 345 398

Geologia / Mineralogia / Geociências 139 169 231 281 353

(TUBAF - dados de 2010)

TU Clausthal – Estudantes por curso selecionado:

 2006 2007 2008 2009 2010

Energia e matérias-primas /  
Tecnologia de abastecimento de matérias-primas

95 126 146 177 231

Metalurgia / Ciências e Tecnologia dos Materiais: 147 137 136 123 149

(TU Clausthal - estatística da instituição)

Como complemento do fomento à pesquisa do BMBF, 
o Conselho Consultivo recomenda outras medidas 
complementares de implementação da metas do 
programa.

• Infraestrutura de P&D 
Deve ser disponibilizada e apoiada uma infraestrutura 
de P&D em escala de demonstração ao longo de 
toda a cadeia de agregação de valor – desde a 
mineração até a reciclagem. Isso pode ser necessário 
para fortalecer os polos de pesquisa alemães na 
concorrência internacional e incentivar a imple-
mentação de resultados de P&D em escala industrial.

• Programa de doutorado em otimização da interseção 
entre as etapas da matéria-prima ao material 
O objetivo do programa de doutorado é possibilitar a 
capacitação de gestores sobre temas situados mais 
além da interseção entre as etapas da cadeira “disponi-
bilidade de materiais – geração de materiais – processa-
mento de materiais – uso de materiais – reciclagem de 
materiais”. Os conteúdos da capacitação são as 
inter-relações e influências tecnológicas durante o 
fluxo de materiais – partindo de um desenvolvimento 
de produto próprio para a reciclagem – sobre a geração 
de materiais, uso de materiais e reciclagem de materiais 
em sua totalidade. Apenas uma capacitação interdisci-
plinar com esse perfil tem condições de oferecer uma 
abordagem de solução sustentável para o “problema 
dos pontos de interseção” da cadeia de transformação 
de matérias-primas em materiais.

MEDIDAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA
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• Aumento da aceitação da extração local de matérias-
-primas 
Deve-se implementar oportunamente medidas bem 
planejadas para gerar conscientização sobre a 
problemática das matérias-primas e incentivar a 
população a aceitar a extração de matérias-primas 
sem agressão ambiental. Somente assim se pode 
enfrentar possíveis ressalvas e resistências que 
poderiam comprometer o aproveitamento econômico 
dos resultados da P&D.

• Redes e centros transnacionais de pesquisa em 
recursos naturais  
Um elemento crucial para a pesquisa e desenvolvi-
mento em tecnologias de matérias-primas é a 
cooperação entre centros de pesquisa com liderança 
internacional. Deve-se aproveitar as possibilidades 
de criar redes transnacionais e fomentar a cooperação 
técnico-científica bilateral sustentável.

• Participação ativa na criação da PEI sobre matérias-
-primas e em outras iniciativas europeias 
O BMBF deve ter participação ativa na configuração 
dos processos no campo temático matérias-primas 
para uma Parceria Europeia de Inovação, a fim  
de incluir prioridades alemãs em termos de P&D  
e aumentar o benefício para a indústria alemã. 
Deve-se incluir as principais instituições de 
pesquisa na Comunidade de Conhecimento e 
Inovação (CCI) do Instituto Europeu de Inovação  
e Tecnologia (EIT) sobre o tema matérias-primas. 
Uma cooperação científica com a França poderia  
ser usada como ponto de partida para atividades 
conjuntas no âmbito europeu no futuro programa 
de pesquisa da UE “Horizonte 2020”.

MEDIDAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

• Participação em chamadas de projetos transnacionais 
na ERA-Net ERA-MIN 
Temas de pesquisas especialmente apropriados para 
a cooperação europeia devido sinergias transnacionais 
deveriam ser discutidos no âmbito da ERA-Net 
ERA-MIN em chamadas de projetos transnacionais. 
Dessa forma, as instituições de pesquisa e empresas 
alemãs deverão receber apoio para cooperarem com 
os parceiros líderes na Europa em alianças de 
projetos transnacionais.

• Intercâmbio acadêmico internacional 
Por meio de medidas bem planejadas de apoio ao 
intercâmbio acadêmico – por exemplo, em cooperação 
com o DAAD ou através de medidas europeias 
Marie Curie – pode-se desenvolver com mais 
veemência a internacionalização da pesquisa alemã 
sobre matérias-primas e novas parcerias com países 
ricos em matérias-primas e instituições de pesquisa 
com liderança internacional. Essas medidas devem 
ser ligadas temática e institucionalmente aos 
projetos de pesquisa fomentados pelo BMBF.

• Formato de congresso internacional 
Para aumento da visibilidade pública da articulação 
internacional da pesquisa alemã sobre tecnologias 
de matérias-primas, o Conselho Consultivo do 
Programa recomenda uma participação mais 
intensa em congressos internacionais estabelecidos 
ou o desenvolvimento de um formato de congresso 
internacional. O objetivo é impulsionar a ideia 
central do desenvolvimento sustentável na área  
de matérias-primas.
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Lista de abreviaturas e glossário

AWI (Instituto Alfred Wegener de Pesquisa Polar  
e Marinha):

O Instituto Alfred Wegener é o Centro Helmholtz de 
Pesquisa Polar e Marinha. Ele coordena a pesquisa polar 
na Alemanha e disponibiliza uma importante recursos 
de infraestrutura para a ciência, tais como barcos de 
pesquisa, que são utilizados também na sondagem do 
leito oceânico em busca de matérias-primas marinhas. 
O instituto tem matriz em Bremerhaven e emprega 
mais de 900 colaboradores. 
www.awi.de

BGR (Instituto Federal de Geociências e Matérias-
-Primas):

O Instituto Federal de Geociências e Matérias-Primas 
(BGR) é o órgão consultivo central do governo alemão  
e faz parte da área de competência do Ministério da 
Economia e Tecnologia da Alemanha (BMWi). Além 
disso, o BGR é sede da Agência Alemã de Matérias- 
-primas (DERA, ver adiante). 
www.bgr.bund.de

CCI (Comunidades de Conhecimento e Inovação):

As CCI são centros de inovação transnacionais em 
parcerias público-privadas como parte do Instituto 
Europeu de Tecnologia (EIT, ver acima). No novo 
programa geral europeu Horizonte 2020, será criada  
a partir de 2014 uma CCI para a sondagem, extração, 
processamento, utilização e substituição sustentáveis 
de matérias-primas.

CLIENT (foco de financiamento do BMBF):

O foco de fomento “Parcerias Internacionais para 
Tecnologias e Serviços Sustentáveis nas Áreas de Proteção 
Climática e Meio Ambiente (CLIENT)” faz parte do 
Programa Geral do BMBF “FONA – Pesquisa para 
Desenvolvimentos Sustentáveis”. Seu foco é a pesquisa e 
desenvolvimento de tecnologias e serviços sustentáveis 
adaptados em parceria com instituições do Brasil, Rússia, 
Índia, China, África do Sul e Vietnã. A concretização desse 
foco se dá por meio de protótipos ou aplicações-piloto 
nas áreas temáticas de proteção climática, uso de recursos 
naturais, gestão do solo e gestão de recursos hídricos. 
www.fona.de/client

Demea (Agência Alemã de Eficiência de Materiais):

A demea atua por encargo do Ministério da Economia e 
Tecnologia da Alemanha (BMWi) para informar empresas 
sobre a importância da eficiência de matérias-primas e 
materiais e ajudá-las na localização e exploração de 
potenciais de economia para aumento de sua rentabilidade 
e competitividade.
www.demea.de

DERA (Agência Alemã de Matérias-primas):

A DERA é a plataforma informativa e consultiva central 
do BGR na área de matérias-primas minerais e energéticas 
(ver acima). Os temas centrais da DERA são a disponibi-
lidade de matérias-primas e a situação do abastecimento, 
bem como os potenciais de matérias-primas e a eficiência 
em recursos naturais.   
www.deutsche-rohstoffagentur.de 

Eficiência em recursos naturais:

A categoria de eficiência em recursos naturais abrange 
medidas de preservação e uso eficiente de recursos 
naturais (inclusive matérias-primas). Nisso se incluem 
sobretudo o aumentos de eficiência na extração de 
matérias-primas, a redução do uso de materiais em 
processos e produtos, a ampliação do tempo de uso de 
produtos, a recirculação de matérias-primas (reciclagem) 
e a substituição de recursos naturais escassos.

EIT (Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia):

O objetivo do EIT é o fomento da competitividade dos 
países-membro por meio da reunião de Instituições de 
Ensino Superior de excelência, centros de pesquisa e 
empresas que lidam com grandes desafios sociais. No 
âmbito do Horizonte 2020, futuro programa geral de 
pesquisa e inovação da UE, o EI será ampliado com seis 
novos centros de inovação transnacionais em parcerias 
público-privadas – conhecidas como comunidades de 
conhecimento e inovação (CCI). Uma das novas CCI, a 
ser criada em 2014, será voltada para o tema matérias-
-primas (sondagem, extração, processamento, utilização  
e substituição sustentáveis).  
http://eit.europa.eu

http://www.awi.de
http://www.bgr.bund.de
http://www.fona.de/client
http://www.demea.de
www.deutsche-rohstoffagentur.de
http://eit.europa.eu
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ERA-NET ERA-MIN:

A ERA-Net “Industrial Handling of Raw Materials for 
European Industries (ERA-MIN)”, inaugurada em 
novembro de 2011 sob a coordenação geral da França 
(CNRS) tem por objetivo obter uma sintonia de 
atividades nacionais de P&D nas áreas de mineração, 
reciclagem e substituição de matérias-primas não- 
energéticas (minerais para construção, minerais 
industriais, matérias-primas metálicas). Além da 
Alemanha e da França, até agora houve adesão da 
Finlândia, Grécia, Países Baixos, Polônia, Portugal, 
Romênia, Suécia, Espanha. Reino Unido, Itália e 
Moldávia participam como parceiros associados e  
está prevista a entrada de novos países parceiros.  
Entre as atividades planejadas estão o levantamento  
de instituições, estratégias nacionais e programas de 
fomento dos países participantes na área de matérias-
-primas e a identificação de possibilidades de cooperação 
internacional. O ERA-MIN desenvolve juntamente  
com stakeholders uma agenda estratégica de pesquisa 
em matérias-primas não-energéticas que deverá ser a  
base para o fomento conjunto de projetos de P&D. O 
ERA-MIN é financiado pelo 7º Programa Geral de 
Pesquisa da EU.

ETP-SMR (European Technology Platform  
on Sustainable Mineral Resources):

A Plataforma Tecnológica Europeia de Extração 
Sustentável de Matérias-primas Minerais (ETP-SMR)  
é uma iniciativa do ramo industrial de modernização 
da indústria de matérias-primas minerais europeia por 
meio de pesquisa e inovação. Os focos temáticos são, 
entre outros, assegurar a disponibilidade de matérias-
-primas, apoiar atividades de exploração na Europa e 
desenvolver tecnologias de produção sustentáveis. 
www.etpsmr.org

FONA (Pesquisa para Desenvolvimentos Sustentáveis):

O programa geral “Pesquisa para Desenvolvimentos 
Sustentáveis – FONA” do Ministério da Educação e 
Ciência da Alemanha (BMBF) integra todo o processo 
de pesquisa, desde os fundamentos até a aplicação, a 
fim de criar bases de decisão para ações com visão de 
futuro. Ele representa o marco conceitual para o 
fomento à pesquisa do BMBF com foco em sustentabi-
lidade no período de 2010 a 2015, no qual deverão ser 
disponibilizados subsídios no valor de mais de dois 
bilhões de euros para o desenvolvimento de inovações 
sustentáveis. Um dos campos de ação centrais do FONA 
é o de “Exploração Econômica Sustentável e Recursos”, 
que inclui o atual programa de P&D e no qual já são 

http://www.etpsmr.org


48

implementados focos de fomento relacionados a 
tecnologias de matérias-primas (p.ex.: r2, r3, CLIENT, 
KMU-Innovativ, ver adiante). 
www.fona.de

GEOMAR:

O Centro Helmholtz GEOMAR de Pesquisa Oceanográfica 
de Kiel é uma das instituições líderes na área de oceano-
grafia na Europa. A missão do instituto é o estudo de 
processos químicos, físicos, biológicos e geológicos no 
oceano e sua interação com o leito oceânico e com a 
atmosfera. Nisso se inclui, por exemplo, a formação  
de minérios no leito dos oceanos. O instituto emprega 
cerca de 750 colaboradores. 
www.geomar.de

GFZ (Centro Alemão de Pesquisa em Geociências):

Como centro nacional de pesquisa em Geociências, o 
Centro Helmholtz GFZ de Potsdam pesquisa mundial-
mente o “Sistema Terra” com os processos geológicos, 
físicos, químicos e biológicos que ocorrem no interior  
e na superfície do planeta. Com isso, ele cria fundamentos 
para assegurar uma extração de recursos naturais sem 
agressão ao meio ambiente. O GFZ emprega mais de 
1.000 colaboradores.  
www.gfz-potsdam.de

HIF (Instituto Helmholtz de Freiberg para Tecno-
logia de Recursos Naturais):

O Centro Helmholtz de Dresden-Rossendorf e a 
Universidade Técnica Bergakademie de Freiberg 
reúnem suas competências e infraestruturas no 
Instituto Helmholtz de Freiberg para Tecnologia de 
Recursos Naturais (HIF). O objetivo é disponibilizar 
novas tecnologias para a sondagem, extração e utilização 
de matérias-primas para a exploração econômica. 
Outros focos são a capacitação de pessoal especializado 
no setor de matérias-primas e o fomento da capacitação 
e aperfeiçoamento profissionais de técnicos e gestores 
no setor de recursos naturais. O HIF foi criado em 2011 
com financiamento do BMBF e do Estado da Saxônia. 
www.hzdr.de/freiberg
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HZDR (Centro Helmholtz de Dresden-Rossendorf):

O Centro Helmholtz de Dresden-Rossendorf realiza 
pesquisas sobre a conservação e melhora das condições 
básicas de vida nas áreas de saúde, energia e matéria. São 
usados equipamentos de grande porte como o laboratório 
de alto campo magnético de Dresden para o desenvolvi-
mento de materiais inovadores, entre outros usos. O 
HZDR emprega cerca de 900 colaboradores. 
www.hzdr.de

KMU-innovativ:

Com a iniciativa de fomento “KMU-innovativ”, iniciada 
em 2007, o Ministério da Educação e Ciência da Alemanha 
(BMBF) visa a fortalecer o potencial de inovação de 
pequenas e médias empresas (PME) na área de pesquisa 
de ponta e criar medidas mais atraentes de fomento à 
pesquisa no âmbito de seus programas técnicos. Um dos 
campos tecnológicos financiados no âmbito do KMU- 
innovativ é o de “Tecnologias para eficiência energética e 
de recursos naturais”. Com prazos semestrais de apresen-
tação de propostas, são financiados projetos de P&D 
inovadores de PME em parceria com outras empresas ou 
instituições de pesquisa que contribuam para o aumento 
da eficiência energética e de recursos naturais. 
www.kmu-innovativ.de

Matérias-primas críticas (criticidade de matérias-
-primas):

Matérias-primas críticas são aquelas cuja situação de 
abastecimento para a atividade econômica pode 
adquirir caráter crítico no médio a longo prazo. 
Contribuem para a criticidade, em especial, os riscos  
de abastecimento tais como grande dependência de 
importações e monopólio de matérias-primas em 
poucos países produtores e vulnerabilidade da econo-
mia relativamente a matérias-primas, isto é a suscetibi-
lidade da economia a falhas no abastecimento de 
matérias-primas devido à falta de possibilidades de 
substituição ou à limitada reciclabilidade. A título de 
exemplo, em estudos da Comissão Europeia e do grupo 
bancário KfW foram levantadas as matérias-primas 
críticas para a UE (“UE-14”) e para a economia alemã 
(ver também a Figura 3 em Erdmann et al., 2011 e 
Comissão Europeia 2010).

http://www.hzdr.de
http://www.kmu-innovativ.de
http://www.fona.de
http://www.geomar.de
http://www.gfz-potsdam.de
http://www.hzdr.de/freiberg


49

Matérias-primas economicamente estratégicas:

As matérias-primas economicamente estratégicas que 
constituem o foco deste programa incluem metais e 
minerais cuja disponibilidade para tecnologias do 
futuro deve ser assegurada para se obter um grande 
efeito de potencialização para a economia. O uso dessas 
matérias-primas em relativamente pouca quantidade 
contribui para uma grande agregação de valor adicional 
em áreas de alta tecnologia. Além disso, designar um 
grupo de matérias-primas como “economicamente 
estratégicas” sob o aspecto da abertura tecnológica 
evita a desvantagem de uma lista estatística. Via de 
regra, as “matérias-primas críticas” (ver acima) são 
avaliadas com uma matriz que contempla o risco de 
abastecimento (concentração de fornecedores, risco 
político etc.) e sensibilidade da economia nacional em 
relação a interrupções de abastecimento (substituibili-
dade, taxas de reciclagem etc.). A cada três anos, faz-se 
uma análise crítica, a depender essencialmente de 
transformações políticas, da montagem de novas 
produções primárias ou secundárias ou da rápida 
transição tecnológica e deflagrada muitas vezes por 
picos de preços que acionam o circuito de controle do 
abastecimento de matérias-primas (ver Figura 4).
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Figura 14: Montes de resíduos velhos da extração de cobre como 
potencial fonte de matérias-primas (fonte: Maike Hauschild, 
Projektträger Jülich).

Matéria-prima primária:

Matérias-primas extraídas não de resíduos materiais 
mas sim diretamente de recursos naturais, tais como os 
minérios (ver também Figura 1).

Matéria-prima secundária:

Matéria-prima extraída por meio de processos de 
tratamento de resíduos materiais da produção ou 
consumo (tais como lixo, produtos usados) para serem 
reintroduzidas no ciclo econômico (ver também Figura 14).

MatRessource (foco de fomento do BMBF):

A finalidade do foco de fomento “MatRessource – Materiais 
para a Eficiência em Recursos Naturais na Indústria e na 
Sociedade”, desenvolvido no âmbito do programa geral 
WING (ver abaixo), é não só o uso eficiente de matérias-
-primas como também a substituição de metais estratégicos 
e a ampliação da durabilidade de componentes e equipa-
mentos. O aumento da eficiência em recursos naturais 
com inovações de materiais visa a contribuir para reduzir 
a dependência de importações de matérias-primas no 
longo prazo, melhorar a competitividade internacional 
com a redução dos custos de energia e materiais e aliviar  
o impacto ambiental.

Metais de alta tecnologia:

Trata-se de metais que têm importância especial para a 
produção de tecnologias do futuro, tais como tecnologias 
energéticas e ambientais, tecnologia da informação ou 
eletromobilidade. Incluem-se nessa categoria os metais de 
terras-raras (ver abaixo) e outros metais que embora sejam 
produzidos em quantidades menores do que os metais de 
massa tais como ferro, alumínio ou cobre, são imprescin-
díveis para as áreas de alta tecnologia. Com a disseminação 
de determinadas áreas tecnológicas como a de geração de 
energia eólica, a demanda por esses metais pode subir 
abruptamente, aumentando o risco de abastecimento. Via 
de regra, existe uma grande dependência de importações 
nesses metais, que têm importância economicamente 
estratégica para a Alemanha como  
polo industrial (ver abaixo).

PEI (Parceria Europeia de Inovação):

A Estratégia Europa 2020 da Comissão Europeia é 
implementada por diversas iniciativas diretoras. Na 
iniciativa diretora “União de inovação”, o objetivo, entre 
outros, é desenvolver Parcerias Europeias de Inovação 
(PEI) que conjuguem participantes dos setores público 
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e privado nas esferas europeia, nacional e regional a  
fim de enfrentar os grandes desafios sociais por meio  
da inovação e explorar novos mercados para empresas 
europeias. As matérias-primas sugeridas à PEI pela 
Comissão Europeia visam ao abastecimento sustentável 
com matérias-primas não-energéticas a serem usadas 
por uma sociedade moderna. Os elementos dessa 
parceria de inovação devem ser, entre outros, a  
demonstração de plantas-piloto inovadores para 
extração, processamento e reciclagem de matérias- 
-primas e a busca de materiais substitutos para pelo 
menos três aplicações cruciais de matérias-primas de 
importância crítica. (KOM(2010) 546, KOM(2012) 82)  
http://ec.europa.eu/research/innovation-union 
http://i3s.ec.europa.eu/commitment/43.html 

Produtividade de matérias-primas:

A produtividade de matérias-primas é um indicador para 
cálculo do consumo e eficiência de matérias-primas em 
uma economia nacional. Ela resulta do consumo total de 
materiais na forma de matérias-primas dividido pelo 
Produto Interno Bruto; ou seja, a redução do uso de 
matérias-primas mantendo a mesma agregação de valor 
ou o aumento da agregação de valor das matérias-primas 
faz aumentar a produtividade de matérias-primas. O 
indicador é utilizado, por exemplo, na Estratégia Nacional 
de Sustentabilidade “Perspectivas para a Alemanha”. O 
objetivo é  dobrar a produtividade de matérias-primas  
até 2020 (em relação a 1994).

Os cientistas criticam o indicador sumário de 
produtividade de matérias-primas argumentando  
que ele trata todas as matérias-primas igualmente,  
sem considerar uma hierarquia do valor das matérias-
-primas. Contudo, com o emprego de matérias-primas 
economicamente estratégicas (ver abaixo) podem ser 
gerados grandes efeitos de potencialização com 
pequenas quantidades. Consegue-se, por exemplo, 
aumentar a eficiência de matérias-primas energéticas 
usando modernos equipamentos de medição e controle, 
com a demanda por matérias-primas tecnológicas. 
(WAGNER e WELLMER 2009)

Além disso, o método atual de cálculo da produtivi-
dade de matérias-primas ampara-se nas massas das 
retiradas nacionais de matérias-primas e das matérias-
-primas, produtos semiacabados e produtos acabados 
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importados. A substituição de produção nacional ou  
a importação de bens em etapas de processamento 
posteriores gera um aumento numérico da produtividade 
de matérias-primas, embora não haja economia factual 
de recursos naturais. Com a inclusão dessa demanda 
adicional por material nos países de origem na forma 
dos chamados equivalentes de matérias-primas 
(“mochilas de matérias-primas”), o desenvolvimento até 
agora positivo do indicador se relativizaria ainda mais. 
(BUYNY e LAUBER 2009)

ProgRess (Programa Alemão de Eficiência em  
Recursos Naturais):

O Programa de Eficiência em Recursos Naturais 
(ProgRess) do governo alemão oferece uma visão geral 
dasatividades, abordagens de ação e medidas para 
aumento da eficiência em recursos naturais. Inicial-
mente, ele concentra-se em matérias-primas abióticas 
não-energéticas e no uso material de matérias-primas 
bióticas e desenvolve para isso 20 abordagens de ação 
para o uso sustentável dessas matérias-primas.  
http://www.bmu.de/wirtschaft_und_umwelt/ 
ressourceneffizienz/ressourceneffizienzprogramm/
doc/47841.php 

r² (foco de fomento do BMBF):

O foco de fomento do Ministério da Educação e Ciência 
da Alemanha “r2 – Tecnologias Inovadoras para a 
Eficiência em Recursos Naturais – Processos de Produção 
com Uso Intensivo de Matéria-Prima”, no âmbito do 
FONA (ver acima), é voltado para indústrias ligadas a 
matérias-primas com grande uso de materiais, pois nelas 
pode-se obter um grande efeito de potencialização do 
aumento da produtividade de matérias-primas, a exemplo 
das indústrias metalúrgica e siderúrgica ou das indústrias 
química, cerâmica e de materiais de construção. De 2009 a 
2013 são financiados 22 projetos de P&D de empresas 
industriais elaborados em parceria com instituições de 
pesquisa, com volume total financiado de cerca de 38 
milhões de euros. Outros 18 milhões de euros são arcados 
pelas próprias empresas. 
www.r-zwei-innovation.de

http://www.bmu.de/wirtschaft_und_umwelt/%C2%ADressourceneffizienz/ressourceneffizienzprogramm/doc/47841.php%20
http://www.bmu.de/wirtschaft_und_umwelt/%C2%ADressourceneffizienz/ressourceneffizienzprogramm/doc/47841.php%20
http://www.bmu.de/wirtschaft_und_umwelt/%C2%ADressourceneffizienz/ressourceneffizienzprogramm/doc/47841.php%20
www.r-zwei-innovation.de
http://ec.europa.eu/research/innovation-union
http://i3s.ec.europa.eu/commitment/43.html
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r3 (foco de fomento do BMBF):

O foco de fomento do Ministério da Educação e  
Ciência da Alemanha “r³ – Tecnologias Inovadoras para 
Eficiência em Recursos Naturais – Metais e Minerais 
Estratégicos”, no âmbito do FONA (ver acima), financia 
projetos conjuntos de indústrias e instituições científicas 
visando a obter saltos de eficiência no uso de recursos 
naturais. Com isso pretende-se gerar um aumento da 
eficiência de matérias-primas e na reciclagem e 
substituição de matérias-primas de relevância estratégica 
e disponibilidade limitada. Outro foco temático é o de 
“Mineração urbana”, voltado para a recuperação de 
matérias-primas estratégicas de jazidas antropogênicas, 
tais com aterros sanitários antigos. Para os projetos 
conjuntos a serem lançados a partir de meados de 2012 
são previstos subsídios no valor de 30 milhões de euros 
e consideráveis contribuições adicionais das empresas. 
www.fona.de/r3

Terras-raras (metais de terras-raras):

Entre os 17 metais de terras-raras estão os elementos 
químicos do 3º grupo do Sistema Periódico (sem o 
actínio) e os lantanídeos. Eles frequentemente são 
encontrados em minérios, apenas em pequenas quanti-
dades em misturas, juntamente com outros metais (ver 
Figura 3, acima), mas têm importância estratégica como 
metais de alta tecnologia para a atividade econômica.
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WING (Inovações em Materiais para Indústria  
e Sociedade):

No âmbito do programa de fomento WING, o BMBF 
financia desde 2004 o desenvolvimento de novos 
materiais, tecnologias de fabricação e processamento 
baseadas em materiais e o campo de pesquisa interdis-
ciplinar de nanotecnologia. O programa é voltado para 
três objetivos norteadores:

• fortalecimento do poder de inovação das empresas

• atendimento da demanda da sociedade

• utilização de pesquisas e tecnologias para desenvolvi-
mentos sustentáveis

Com isso se cria uma pedra fundamental para uma 
maior competitividade da indústria, para tecnologias 
ambientais e de recursos naturais e para a geração ou 
manutenção de empregos de alto nível na Alemanha.

http://www.fona.de/r3
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