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Boas-vindas do Presidente  
 

Caros Membros e Amigos, 

Estou muito feliz em escrever para vocês. 

Neste momento, o mundo está entrando no ano 2 da Covid-19 com a 

esperança de que as múltiplas variantes da vacina comecem a estar 

disponíveis para todos, enquanto tentamos controlar esta pandemia global. 

Rezo para que cada um de vocês e seus entes queridos, daqui em diante, 

permaneçam seguros e protejam a si e aos demais. 

A maioria de nós aprendeu a desempenhar as responsabilidades de maneiras 

diferentes no último ano e, ao fazer isso, provavelmente identificou eficiências 

e novos hábitos para administrar o novo ambiente em que estamos 

trabalhando. Embora trabalhar em casa certamente facilite o processo de 

quarentena, ainda há grande parte da força de trabalho que precisa 

permanecer lado a lado para garantir a produção de produtos e serviços necessários para manter a economia 

global funcionando. Tenho o máximo respeito por essas pessoas, pois elas têm contato diário com colegas de 

trabalho que podem ou não ser tão diligentes em manter sua segurança pessoal e, portanto, também de outras 

pessoas. É o trabalho árduo e a dedicação dessas pessoas, bem como dos profissionais de saúde da linha de 

frente, que tem permitido à economia global manter o nível de robustez necessário para uma recuperação total 

quando “mudarmos o rumo” da pandemia. 

Para o tântalo e o nióbio, tem sido uma mistura de resultados. Conforme citado em mensagem anterior, o 

fenômeno ficar / trabalhar / aprender em casa foi muito bom para todos os aspectos do trabalho relacionados à 

mobilidade, uma vez que as pessoas necessitaram configurar escritórios completos e ambientes de 

aprendizagem em suas próprias casas. Isto significou novos computadores, monitores, roteadores etc., a fim de 

manter o desempenho. Além disso, o acentuado aumento na utilização de videoconferências exigiu 

investimentos em capacidade de infraestrutura 5G, servidores e memória para atender ao aumento da demanda. 

Adicionalmente, estamos começando a ver uma recuperação no setor automotivo, de certa forma limitada pela 

escassez de chips de computador no curto prazo. E, é claro, mais chips de computador significam maior 

demanda pelo targets, outro segmento de produto importante para nossa indústria. 

No lado oposto desta força no setor de mobilidade está o setor aeroespacial comercial, que permanece bem 

abaixo de sua capacidade – e assim permanecerá até que vacinemos pessoas o suficiente, em base global, para 

criar imunidade de rebanho e construir confiança no público, de modo que ele se sinta seguro o bastante para 

retornar às viagens aéreas. E à medida que os setores aeroespacial e automotivo continuem sua recuperação 

lenta, mas constante, veremos a recuperação proporcional dos produtos à base de carbetos. 

As preocupações imediatas em relação à estabilidade do ITSCI foram resolvidas e, a menos que vejamos 

mudanças dramáticas na África Central, o fornecimento de tântalo daquela região não deve ser uma grande 

preocupação no futuro próximo, e o fornecimento de nióbio deve permanecer estável e sólido como sempre. 

Como você pode notar, continuo otimista sobre o futuro de nossa indústria em geral e, embora ainda devamos 

observar como o clima político global se desenvolverá, minha opinião é de que ele ficará melhor em várias 

frentes à medida que avançamos neste ano . 

Estou ansioso para ver todos vocês em Genebra em setembro, para a GA62. 

Fiquem seguros, 

Dr. Daniel Persico 

Presidente 

O Boletim é publicado pelo Centro Internacional de Estudos de Tântalo-Nióbio 
(Tantalum-Niobium International Study Center - T.I.C.); ISSN 1019-2026. Editor: Roland 
Chavasse; Diretor de produção: Emma Wickens. O T.I.C. pode ser contatado em 
info@tanb.org; www.tanb.org; +32 2 649 51 58, ou no endereço registrado: Chaussée de 
Louvain 490, 1380 Lasne, Bélgica. O T.I.C. é uma associação internacional sem fins 
lucrativos, fundada em 1974 sob a lei belga, que representa cerca de 90 membros de mais 
de 30 países envolvidos com todos os aspectos da indústria de tântalo e nióbio. O T.I.C. é 
administrado por um Comitê Executivo eleito entre os membros e que representa todos os 
segmentos do setor. A filiação corporativa custa EUR 2750 por ano calendário e os detalhes 
completos dos benefícios estão disponíveis em www.TaNb.org 

Isenção de responsabilidade: O Centro Internacional de Estudos 

de Tântalo-Nióbio (T.I.C.) fez todos os esforços para garantir que as 

informações apresentadas sejam tecnicamente corretas. No entanto, 

o T.I.C. não representa nem garante a exatidão das informações 

contidas no Boletim ou sua adequação a qualquer uso geral ou 

específico. O leitor é avisado de que o material aqui contido serve 

apenas para fins informativos, e não deve ser utilizado ou servir de 

base para qualquer aplicação geral ou específica sem antes obter 

aconselhamento competente. O T.I.C., seus membros, funcionários e 

consultores se isentam de toda e qualquer responsabilidade por 

perdas, danos ou prejuízos, materiais ou imateriais, decorrentes do 

uso das informações contidas nesta publicação. 

(foto: KEMET) 

https://www.tanb.org/index
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Sobre o T.I.C.  

O Centro Internacional de Estudos de Tântalo-Nióbio (Tantalum-

Niobium International Study Center - T.I.C., ou Associação) é a voz 

das indústrias de tântalo e nióbio. Nossa associação representa 

todos os aspectos das indústrias globais de tântalo e nióbio. 

Continuamos trabalhando para o benefício de nossos membros e 

da indústria, porque juntos somos mais fortes.  
 

A Associação  

• Associação internacional sem fins lucrativos fundada em 1974 sob a lei belga.  

• Cerca de 90 membros de 30 países envolvidos com todos os aspectos da indústria do tântalo e do nióbio, 

incluindo mineração, comércio, processamento, reciclagem, fabricação de metais, manufatura de 

capacitores, equipamentos médicos...  

• É dirigida por um Comitê Executivo, cujos integrantes são eleitos anualmente pelos membros.  

• O Comitê Executivo é comandado pelo Presidente e apoiado por uma equipe de profissionais.  

  

Objetivos  

• Aumentar a conscientização e promover as notáveis propriedades do tântalo e do nióbio em todas as suas 

formas.  

• Abordar os principais problemas e desafios enfrentados por sua indústria, incluindo a legislação sobre 

matérias-primas críticas e minerais de conflito, mineração artesanal e de pequena escala (artisanal and 

small-scale mining - ASM) e o transporte de materiais radioativos de ocorrência natural (‘NORM’).  

• Organizar a Assembleia Geral (conferência) em outubro de cada ano para apresentações técnicas e a 

reunião geral anual dos membros. O local é escolhido de modo a permitir uma visita a uma empresa 

membro ou a uma instalação industrial.  

• Difundir informações sobre qualquer assunto que afete aquela indústria (à exceção de preços e 

informações exclusivas).  

• Publicar um boletim informativo trimestral, o “Boletim”, para promover o entendimento e as melhores 

práticas em nosso setor.  

• Reunir estatísticas de tântalo e nióbio de empresas membro (por meio de um terceiro independente).  
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A 61ª Assembleia Geral do T.I.C.  
 

A 61ª Assembleia Geral, incluindo a reunião geral anual de 2020, foi 

realizada no dia 12 de outubro como um evento online. O evento contou 

com a presença dos principais participantes de tântalo e nióbio de todo 

o mundo e foi generosamente patrocinado pela A&R Merchants Inc. 

(patrocinador de Ouro) e realizado em associação com a MIRU, uma 

organização japonesa líder em notícias e analista de mercado focada 

nos mercados de metais. 

Em anos normais, a Assembleia Geral do T.I.C. é a conferência 

internacional líder mundial em tântalo e nióbio. No entanto, devido à 

pandemia global da Covid-19 em curso, a conferência presencial que 

estava originalmente planejada para acontecer em Genebra, Suíça, de 

11 a 14 de outubro de 2020, foi adiada para 19 a 22 de setembro de 

2021 e um eventual virtual foi organizado em seu lugar. A segurança 

de nossos delegados é nossa maior prioridade e, infelizmente, a 

situação da Covid-19 continha muitos fatores desconhecidos e não nos 

permitiu prosseguir com confiança na realização de uma conferência 

presencial em 2020. 

O evento virtual contou com a presença de mais de 150 delegados e 

ofereceu as mesmas oportunidades exclusivas de networking que uma 

conferência presencial, junto com apresentações de alta qualidade e 

painéis de discussão de líderes da indústria - como se espera do T.I.C. 

 

Reunião geral 

Durante a reunião, os membros aprovaram moções, incluindo: 

• Acordo sobre a ata da AGM de 2019 realizada em Hong Kong, 

em 14 de outubro de 2019 

• Aprovação de sete solicitações de associação corporativa e duas 

transferências de associação 

• Eleição de 12 representantes das empresas associadas para 

compor o Comitê Executivo. 

Todos os documentos relativos à Assembleia Geral e à reunião, 

juntamente com as apresentações e fotos do evento, estão atualmente 

disponíveis no site da Associação, na área de membros, ou no 

escritório do T.I.C. 

Eleições do Comitê Executivo 

Nas eleições para o Comitê Executivo, realizadas durante a reunião, todos os dez membros do comitê atual se 

candidataram à reeleição e foram reeleitos. O Sr. Alex Bruno e o Sr. Dharam Kotecha foram eleitos pela primeira 

vez. O Dr. Daniel Persico, vice-presidente sênior de Fusões e Aquisições da KEMET Electronics Corporation, foi 

eleito presidente. 

O Comitê Executivo 2020-2021 é (em ordem alfabética por sobrenome): 

   Alex Bruno     alex.bruno@hcstarcksolutions.com 

    Fabiano Costa    fcosta@amgmineracao.com.br 

   John Crawley    jcrawley@rmmc.com.hk 

   Silvana Fehling    silvana.fehling@taniobis.com 

   Ronald Gilerman    ronald.gilerman@armerchants.com 

   David Gussack    david@exotech.com 

   Jiang Bin     jiangb_nniec@otic.com.cn 

   Janny Jiang     jiujiang_jx@yahoo.com 

   Dharam Kotecha   dharam@halcyonmetals.com 

   Raveentiran Krishnan   raveentiran@msmelt.com 

   Candida Owens    candida.owens@btinternet.com 

   Dr Daniel Persico (President)  danielpersico@kemet.com 

As próximas AGM e eleições ocorrerão em 20 de setembro de 2021 durante nossa 62ª Assembleia Geral. O 

T.I.C. solicita que os membros do Comitê Executivo atuem como indivíduos e não em suas funções corporativas. 

 

  

TANTALUM-NIOBIUM 

INTERNATIONAL STUDY CENTER 

Bem-vindos à  

61ª Assembleia 

Geral do T.I.C.  

online 

12 de outubro de 2020 

Generosamente patrocinada por 

https://www.iru-miru.com/en/
https://www.armerchants.com/
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Novos membros 

Na reunião, sete novos membros corporativos foram eleitos e duas empresas transferiram sua associação. As 

transferências foram da Specialty Metals Resources S.A. para a Specialty Metals Resources Limited e da 

Stapleford Trading Ltd para a Stapleford Minerals and Metals Ltd. A filiação corporativa ao T.I.C. é aberta a 

organizações ativamente envolvidas em qualquer aspecto das indústrias de nióbio e tântalo, desde exploradores 

a mineradores, comerciantes e processadores, até usuários finais e fornecedores de bens e serviços para a 

indústria. A filiação associativa está disponível para organizações que não estejam comercialmente envolvidas 

em nossos setores, como a academia, associações, órgãos governamentais e a sociedade civil. 

Auxico Resources Canada Inc. 

Endereço: 201 Notre Dame West, Suite 

500, Montreal QC, H2Y 1T4, 

Canada 

Website:  www.auxicoresources.com 

Delegado:    Mr Christoph Ebeling 

Email: christoph.ebeling@covemin.com 

 

Central America Nickel Inc. 

Endereço: 201 Notre Dame West, Suite 

500, Montreal QC, H2Y 1T4, 

Canada 

Website:  www.centralamericanickeluaex.com 

Delegado:    Mr Christian Falk 

Email: christian.falk@covemin.com 

 

CONDOR Minerals Bolivia Srl 

Endereço: Calle La Plata (8 este) 

No.11, Edificio Nano, DPTO: 

314, Equipetrol Santa Cruz, Bolivia 

Website:  - 

Delegado:    Ms Candida Owens 

Email: candida.owens@btinternet.com 

 

Jiangxi Tuo Hong New Material Co., Ltd 

Endereço: No. 3, Chunyi Road, Yichun 

Economic Development 

Zone, Jiangxi, China 

Website:  www.jxthxc.com 

Delegado:    Mr He Ji 

Email: jxthxc@sina.com 

Mister Oak Mining & Trading 

Endereço: Padre Julio Maria Lombaerd 

Avenue, 1951, Macapá City, 

Amapá State, Brazil 

Website:  www.misteroak.com.br 

Delegado:    Mr Luis Cesar de Paiva Carvalho 

Email: luis@misteroak.com.br 

 

Rarus Mining 

Endereço: Rua Vinte de Janeiro 1019, 

Boa Viagem, Recife, PE 51130

-120, Brazil 

Website:  www.rarusmining.com 

Delegado:    Ms Marina Cavalcanti 

Email: marinacavalcanti@rarusmining.com 

 

TAM International LP 

Endereço: 1020-606 Spadina Cr. E, 

Saskatoon, SK S7K 3H1, 

Canada 

Website:  www.tamintl.ca 

Delegado:    Mr Kevin Loyens 

Email: kevin.loyens@tamintl.ca 
 

 

Se você estiver interessado em ser membro do 

T.I.C., visite https://www.tanb.org/view/join-today 

ou entre em contato com o escritório para obter 

detalhes sobre os benefícios da associação e o 

formulário de inscrição.  

61ª Assembleia Geral (virtual)  
12 de outubro de 2020 

em associação com MIRU  

http://www.auxicoresources.com
http://www.centralamericanickeluaex.com
http://www.jxthxc.com
http://www.misteroak.com.br
http://www.rarusmining.com
tamintl.ca
https://www.tanb.org/view/join-today


M I N O R  M E T A L  /  R A R E  E A R T H

I N S P E C T I O N  &  A N A L Y S I S  S E R V I C E S

Alex Stewart International provide a comprehensive range of inspection, weighing,

sampling granulometry, sample preparation and analytical services for minor metals

and rare earths. 
 

Areas of this market are undergoing rapid growth in line with the sharp increase in

demand for battery raw materials and we are well placed to assist with your

inspection, sampling and analysis requirements for this diverse range of materials.

 

Alex Stewart
International

W E  C A N  T E S T  F O R  A  R A N G E  O F  M I N O R

M E T A L  A N D  R A R E  E A R T H  E L E M E N T S

I N C L U D I N G :

For further information on our global inspection, sampling and analysis services, please contact: 

Mr. Rob Smith     E-mail: rob.smith@alexstewartinternational.com 

Mr. Stephen Russell    E-mail: stephen.russell@alexstewartinternational.com 

For further details on our full range of services please visit:

www.alexstewartinternational.com
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Prêmio de Tântalo 

“Anders Gustaf Ekeberg”: 

o Vencedor de 2020  

  

O Prêmio de Tântalo “Anders Gustaf Ekeberg” (‘Prêmio Ekeberg’) é 

anualmente concedido pelo T.I.C.* pela excelência em pesquisa e inovação 

sobre o tântalo, e a lista de 2020 mostrou que o nível de interesse pelo 

elemento n
o
 73 está alto como nunca (vide o Boletim n

o
 182). As inovações 

impulsionadas pela tecnologia garantirão o futuro de longo prazo do mercado de 

tântalo e, com tantas aplicações potenciais novas ou embrionárias em 

desenvolvimento, temos todos os motivos para um otimismo em relação a ele. 

Em 2020, o Prêmio Ekeberg foi ganho por uma equipe da Universidade de Edimburgo, Reino 

Unido, liderada pelo Prof. Jason Love, por Reciclagem de tântalo por extração por solvente: o 

cloreto é melhor do que o fluoreto publicado em Metals (e reproduzido no Boletim n
o
 183). 

O veredito dos juízes 

Ao anunciar o vencedor, o Painel de Especialistas independente, liderado por Richard Burt, afirmou que a 

reciclagem de tântalo continuará a crescer em importância, tanto devido à diminuição das reservas quanto 

porque a reciclagem é de grande interesse social, acrescentando que este trabalho é um passo importante em 

direção à significativa melhoria na química da reciclagem, que merece mais atenção. 

Os autores do artigo vencedor são Prof. Jason Love, Prof. Carole Morrison, Luke Kinsman, Rosa Crevecoeur e 

Amrita Singh-Morgan da Escola de Química EaStCHEM da Universidade de Edimburgo, e Prof. Bryne Ngwenya 

da Escola de Geociências da Universidade de Edimburgo. 

O painel deseja parabenizar todos os participantes cujos trabalhos estão desafiando os limites do conhecimento 

atual sobre o tântalo, e que podem muito bem levar a avanços significativos em novas e interessantes aplicações 

desse elemento. 

Reconhecendo a excelência em 

pesquisa e inovação sobre o tântalo  

* Embora o T.I.C. represente e apoie tântalo e nióbio igualmente, o Prêmio Ekeberg se concentra 

no tântalo, uma vez que o Prêmio Charles Hatchett da CBMM (www.charles-hatchett.com) já 

reconhece pesquisas publicadas sobre o nióbio.  

A equipe vencedora (da esquerda para a direita): Prof. Bryne Ngwenya, 

Luke Kinsman, Prof. Jason Love e Prof. Carole Morrison em um laboratório 

de química na Universidade de Edimburgo. Rosa Crevecoeur e Amrita Singh

-Morgan não puderam comparecer.  

Professor Love recebendo a medalha do 

Prêmio Ekeberg de Roland Chavasse, do 

T.I.C.  
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O prêmio e a cerimônia de premiação 

Em um ano normal, o Prêmio Ekeberg é concedido na Assembleia Geral presencial do T.I.C., onde o vencedor é 

o convidado de honra, mas devido à Covid-19 nenhuma reunião física pôde acontecer em 2020. No entanto, para 

não ficar para trás, Roland Chavasse do T.I.C. visitou Edimburgo, em 11 de setembro, para realizar a entrega do 

prêmio em uma cerimônia com o adequado distanciamento social. 

Sobre o Prêmio Ekeberg 

O Prêmio Ekeberg recebeu este nome em homenagem ao Dr. Anders Gustaf Ekeberg, que descobriu o tântalo 

em 1802 enquanto pesquisava química mineral na Universidade de Uppsala. Nascido em 1767, Anders Gustaf 

Ekeberg foi um cientista, matemático e poeta sueco. 

Ekeberg descobriu o óxido de tântalo em 1802, mas este não foi um processo fácil e, de acordo com um amigo 

de Ekeberg, o químico Jacob Berzelius, Ekeberg escolheu o nome 'tântalo' em parte para refletir as dificuldades 

que ele enfrentou ao reagir o novo elemento com ácidos comuns (em homenagem a Tântalo, o semideus grego 

condenado a suportar sede e fome eternas; para ver a história completa, consulte o Boletim nº 175). As 

medalhas do Prêmio Ekeberg foram produzidas pela Casa da Moeda do Cazaquistão a partir de puro tântalo 

metálico. Os Prêmios Ekeberg anteriores reconheceram trabalhos excepcionais nas matérias de capacitores de 

tântalo (2018, Dr. Yuri Freeman) e fabricação de aditivos (2019, Nicolas Soro et al). 

O Painel de Especialistas 

Embora o Prêmio Ekeberg seja administrado 

pelo T.I.C., um Painel de Especialistas 

independente é o responsável por escolher a 

publicação vencedora a cada ano. Desde 

2018, o presidente do Painel tem sido Richard 

Burt, um ex-Presidente do T.I.C. com mais de 

40 anos de experiência em nosso setor, mas 

depois de três anos inovadores, Richard 

decidiu que é hora de deixar seu cargo de 

presidente e o próprio Painel. Em nome de 

todos da Associação, deixamos nossos 

sinceros agradecimentos a Richard por tudo o 

que fez pelo prêmio e pelo T.I.C. como um 

todo, e desejamos-lhe tudo o que há de melhor 

para o futuro. 

Olhando em frente, temos o privilégio de 

anunciar que o novo presidente do Painel de 

Especialistas será o Dr. Axel Hoppe. O Dr. Hoppe tem doutorado em química e trabalha na indústria do tântalo 

há muitos anos. Ele publicou vários artigos sobre o assunto e detém várias patentes de tântalo. Por mais de 30 

anos, Dr. Hoppe trabalhou na H.C. Starck, então subsidiária da Bayer (então renomeada como TANIOBIS). Ele 

foi membro do Comitê Executivo do T.I.C. por 10 anos (1997–2007), incluindo dois mandatos como Presidente 

(2001-2 e 2006-7). Ele é membro do Painel desde 2018 e é bem conhecido e respeitado em nosso setor. 

Juntando-se ao Dr. Hoppe no Painel de Especialistas para 2021, estarão: 

• Professora Elizabeth Dickey, Universidade Estadual da Carolina do Norte, Estados Unidos da América 

• Magnus Ericsson, professor adjunto da Universidade de Tecnologia de Luleå, Suécia 

• Dr. Nedal Nassar, Serviço Geológico dos E.U.A. (U.S. Geological Survey - USGS), Estados Unidos da 

América 

• Professor Toru Okabe, Instituto de Ciência Industrial, Universidade de Tóquio, Japão 

• Tomáš Zedníček Ph.D., Presidente do Instituto Europeu de Componentes Passivos (European Passive 

Components Institute – EPCI), República Tcheca 

 

Prêmio de Tântalo Anders Gustaf Ekeberg 2021:   
O Prêmio Ekeberg está aberto a qualquer artigo ou patente publicados que sejam considerados avanços no 

conhecimento e compreensão do tântalo. Para serem elegíveis, as publicações devem ser escritas em inglês e 

datadas de setembro de 2019 a março de 2021. As inscrições devem ser recebidas pelo escritório do T.I.C. 

antes de 31 de maio de 2021.  

O vencedor do Prêmio Ekeberg recebe sua premiação na Assembleia Geral anual da Associação. Detalhes 

completos serão publicados em www.TaNb.org no devido tempo. 

Richard Burt (à esquerda) e Dr. Axel Hoppe, quem deixa e 

quem assume a presidência do Painel de Especialistas, 

respectivamente. 

https://www.tanb.org/view/prize
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Capacitores de tântalo na infraestrutura 5G 
 

Artigo escrito pelo Dr. Tomáš Zedníček do Instituto Europeu de 

Componentes Passivos (European Passive Components Institute – 

EPCI) e baseado em uma apresentação feita na 61ª Assembleia 

Geral do T.I.C. Todas as visões e opiniões neste artigo são do autor 

e não do T.I.C.  

Contate o autor: tom@passive-components.eu  

www.passive-components.eu  

 

Introdução 

Os capacitores de tântalo oferecem excelente estabilidade em condições adversas, alta energia e eficiência 

volumétrica de potência e baixo deslocamento paramétrico ao longo da vida útil, propriedades que os tornam 

ideais em diversas aplicações para a quinta geração (5G) de equipamentos de telecomunicações. Prevê-se que 

as redes de telecomunicações 5G se tornem rapidamente o próximo padrão, fornecendo dados mais rápidos e 

melhores conexões para smartphones, aplicações industriais, veículos autônomos e cidades inteligentes. 

Resulta que as redes de telefone 5G estão provocando um aumento exponencial do tráfego global de dados e de 

dados móveis – que o hardware eletrônico e a infraestrutura precisam suportar. Por muitos anos, as gerações 

anteriores de estações-base de telecomunicações, comutadores e outros hardwares de rede de internet têm 

usado capacitores de tântalo devido à sua longa vida, estabilidade e confiabilidade em várias aplicações, 

incluindo para a filtragem de conversor e acoplamento/desacoplamento DC/DC. O hardware tem uma vida útil 

típica de 12-15 anos, o que praticamente exclui os capacitores eletrolíticos de alumínio convencionais das 

aplicações de capacitância em massa.  

  

Uma breve comparação entre 4G e 5G 

Qual é a diferença entre o 5G e o sistema de telecomunicações atual (4G)? O sistema de equipamentos atual, 

denominado LTE, é capaz de se comunicar com muito mais rapidez do que as gerações anteriores, mas 

permaneceu reconhecível por elas. No entanto, o 5G é diferente. Os objetivos do novo sistema são similares aos 

das gerações anteriores - maior largura de banda, melhores conexões, maior capacidade de manuseio de dados, 

maior velocidade -, mas, para alcançá-los, será usada uma frequência mais alta, o que requer uma importante 

mudança nos equipamentos. 

Existem limitações ao usar frequências mais altas – em particular, uma faixa de trabalho muito menor. Por 

exemplo, para atingir uma altíssima velocidade de processamento nas frequências 5G mais elevadas (6-60 

GHz), o alcance pode ser de apenas 300m desde a torre da estação-base – um alcance muito menor do que o 

de uma torre 4G. Portanto, o sistema 5G não apenas assumirá as torres 4G existentes, mas também exigirá a 

construção de muitas torres adicionais menores, permitindo utilizar todo o potencial desta nova tecnologia para 

criar cidades inteligentes. Prevê-se que, em cidades inteligentes, o novo sistema 5G mudará radicalmente a 

natureza dos geradores e clientes de dados móveis, uma vez que os veículos autônomos geram e utilizam muito 

mais dados do que os requisitos totais dos smartphones. De fato, a quantidade de dados para um único veículo 

autônomo (autodirigido) pode ser superior a 4.000 GB por dia. 

Figura 1: Uma comparação entre os principais padrões de tecnologia 4G e 5G 

Parâmetro  
4G 5G 

4G LTE 5G (sub-6G ) 5G (ondas milimétricas) 

Frequência  2.1 GHz 2-6 GHz 6-60 GHz 

Velocidade de download  1.2 Gbps 6.5 Gbps 18 Gbps 

Latência  10-30 ms 5-6 ms <1 ms 

Alcance médio (de uma torre)  10 km 1-6 km 300 m 

Densidade de cobertura de 

dispositivos 

1 milhão de dispositivos 

por 500 km2  

1 milhão de dispositivos 

por 100 km2  

1 milhão de dispositivos 

por 1 km2  

Implementação  Macro estações-base Macro estações-base 
Micro estações-base e 

pequenas células  
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Figura 2: Uma comparação visual entre 4G e 5G (figura: Qorvo) 

 

Consequências a nível dos componentes 

Os requisitos dos componentes 5G mmWave (ondas milimétricas) incluirão pequenas dimensões, estabilidade de 

parâmetros em larga faixa de temperaturas de operação e/ou ambientes adversos e confiabilidade de longo 

prazo. Também devem possuir pequenas dimensões. A elevada estabilidade dos parâmetros elétricos e a 

confiabilidade de longo prazo são o que é de fato necessário, enquanto o design em perfis estreitos, suportando 

aplicações de pequenos tamanhos, é um benefício adicional. 

Figura 3: Benefícios do capacitor de tântalo  

 

Capacitores de tântalo em equipamentos de telecomunicações: semicondutores de GaN para estações-

base 5G 

Outro desafio ligado à próxima geração de eletrônicos para estações-base de telecomunicações é a evolução de 

semicondutores de silício para semicondutores de nitreto de gálio (GaN). Em comparação com as tecnologias 

existentes (LDMOS de silício e arseneto de gálio (GaAs)), os dispositivos de GaN atendem aos requisitos das 

redes de telecomunicações de alta frequência 5G, oferecendo maior frequência de chaveamento, maior 

eficiência e fornecem maior potência em um design menor e mais fino. Essas unidades utilizam capacitores de 

tântalo, que são capazes de atender aos exigentes requisitos de desempenho (consulte o Boletim nº 175 para 

uma discussão mais aprofundada sobre o GaN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Um exemplo de um amplificador de potência RF de GaN com um capacitor de tântalo (circulado) (foto: Cree)  

Principais recursos dos capacitores de Ta  Funcionalidade  Benefícios no circuito  

Elevada estabilidade dos parâmetros elétricos  
Estabilidade dos parâmetros em 

ambientes adversos  
Larga faixa de temperaturas de operação; 

Desempenho estável em várias condições 

de trabalho (ACV, DCV, frequência)  Confiabilidade de longo prazo  Operação confiável no longo prazo  

Elevada eficiência volumétrica  

Filtragem da saída de SMPS em pequenos 

tamanhos; autonomia de bateria Elevada densidade energética em 

pequenos tamanhos e perfis 

estreitos  Autonomia de bateria; bancos de alta 

energia / armazenamento local 

Macro estação-base  Macro estação-base  
MIMO e beamforming massivos  

ondas 

milimétricas  

Pequena 

célula  
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Design de racks para placas de circuito de estações-base 4G e 5G 

Em placas projetadas em 2014 pela Ericsson e pela Nokia, para uso em uma estação-base 4G típica, havia, 

respectivamente, 58 e 115 capacitores de tântalo. Isso incluía sua utilização na placa de manipulação de dados, 

na fonte de alimentação do controle do sistema, no controle da antena e na placa de comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: O design de um rack BS NOKIA 4G (~2014) utilizando 35 capacitores de tântalo D/E 

(fotos: canal YouTube da Kaizer Power Electronics) 
 

Embora possa parecer que os capacitores de tântalo estivessem bem estabelecidos em placas 4G, a redução de 

custos por parte dos fabricantes de equipamentos de telecomunicações viu o uso desses item ser reduzido 

consideravelmente em 2016. A Nokia Siemens até criou uma versão que não continha qualquer capacitor de 

tântalo; na placa da fonte de alimentação, os capacitores de tântalo foram substituídos por capacitores de 

alumínio, enquanto na CPU principal a substituição foi por capacitores cerâmicos. 

As placas 5G utilizarão capacitores de tântalo? 

Muito provavelmente, sim, elas utilizarão. A combinação de perfil estreito, alta densidade de capacitância e 

confiabilidade em ambientes adversos torna os capacitores de tântalo uma escolha de projeto viável. Embora a 

própria estrutura dos projetos de hardware 5G não tenha sido tornada pública até o momento, os designs mais 

recentes para pequenas estações-base 4G da Huawei incluem ao menos 8 capacitores de tântalo "D" de perfil 

estreito, e acredita-se que a primeira geração das estações-base 5G seguirá um design muito similar.   

Figura 6: Pequena EB Huawei 4G LTE de 2018, levando ao menos 8 capacitores de tântalo case D de perfil estreito 

(fotos: canal YouTube da Kaizer Power Electronics) 
 

 

 

Conclusão 

Os capacitores de tântalo têm feito parte dos projetos 

de estações-base de telecomunicações por muitos 

anos, e parecem destinados a assim permanecer por 

outros tantos. 

Embora seja tecnicamente possível criar uma estação-

base 4G que não utilize nenhum capacitor de tântalo, os 

requisitos operacionais muito mais exigentes das 

estações-base 5G indicam que elas utilizarão 

capacitores de tântalo.  

Conforme a próxima geração de redes de 

telecomunicações for construída, haverá um aumento 

no consumo de capacitores de tântalo nesta aplicação, 

tanto nas principais placas de circuito quanto no 

amplificador de potência RF de GaN. 
  

Para obter uma lista de referências e mais informações sobre este assunto, visite www.passive-components.eu.  

 

Figura 7: Micro estação-base da Ericsson 5G em um 
ambiente urbano (foto: Ericsson) 



© T.I.C. 2021 Revisão 2021 do Boletim (Edição em Português)  13 

ITSCI: uma década de sucesso   
 

A diligência prévia (due diligence) na cadeia de suprimentos e a rastreabilidade mineral são conceitos de extrema 

importância para a indústria do tântalo, garantindo que quaisquer riscos relacionados a conflitos sejam 

gerenciados e tratados. O Programa ITSCI desempenha um papel crítico a este respeito, trabalhando de acordo 

com a estrutura do Guia de Due Diligence para Cadeias de Suprimento Responsável de Minerais de Áreas 

Afetadas por Conflitos e de Alto Risco da OCDE (OECD’s Due Diligence Guidance for Responsible Supply 

Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas) – o ‘Guia’ – para auxiliar as empresas com 

requisitos de rastreabilidade, due diligence e auditoria que surgem da compra de minerais de tântalo, estanho e 

tungstênio (3T) da RDC, do Burundi, de Uganda e de Ruanda. No final de 2019, o ITSCI cobria mais de 2.000 

minas, garantindo empregos lucrativos a cerca de 80.000 mineiros e fornecendo mais de 2.000 toneladas por 

mês de minerais de estanho, tântalo e tungstênio. Foi um longo caminho percorrido na última década.  

Os primeiros anos 

Em meados dos anos 2000, houve uma crescente conscientização sobre as questões relativas a conflitos na 

República Democrática do Congo (RDC) por meio do trabalho do Painel de Especialistas da ONU e da sociedade 

civil. Em resposta, surgiram várias iniciativas à montante da cadeia, inclusive nas indústrias de tântalo e estanho, 

para estabelecer cadeias de suprimento de minerais livres de conflitos a 

partir da África Central. 

A mais bem-sucedida dessas iniciativas foi o ITSCI, cujas origens 

remontam a 2009, quando a Associação Internacional do Estanho 

(International Tin Association - ITA) estabeleceu um grupo de trabalho, ao 

mesmo tempo em que o T.I.C. definiu uma política de mineração 

artesanal e de pequena escala (artisanal and small-scale mining – ASM). 

No ano seguinte, a ITA realizou um pequeno piloto no leste da RDC e, em 

2011, o ITSCI foi formalizado quando a ITA e o T.I.C. uniram forças, 

criando uma parceria que perdura até hoje. 

Simultaneamente, à jusante, a Coalizão de Cidadania da Indústria 

Eletrônica (Electronic Industry Citizenship Coalition – EICC, agora Aliança 

Empresaria Responsável (Responsible Business Alliance)) e a Iniciativa 

de e-Sustentabilidade Global (Global e-Sustainability Initiative – GeSI) 

criaram a Iniciativa de Compra Livre de Conflitos (Conflict-Free Sourcing 

Initiative – CFSI, então renomeada para Iniciativa de Minerais Responsáveis (Responsible Minerals Initiative)) 

para fornecer recursos e ferramentas que ajudassem as empresas a obter minerais livres de conflitos, 

principalmente por meio de auditorias em fundições e convertedores. Com o ITSCI e a CFSI/RMI em vigor, 

tornou-se possível para uma fábrica comprar materiais 3T com a confiança de que quaisquer riscos relacionados 

a conflitos no local estivessem sendo relatados e gerenciados. 

Em 2010, a due diligence e a rastreabilidade mineral foram normalizadas pela primeira publicação do Guia de 

Due Diligence para Cadeias de Suprimento Responsável de Minerais de Áreas Afetadas por Conflitos e de Alto 

Risco da OCDE (o ‘Guia’) e pela aprovação da Lei Dodd-Frank dos E.UA. (Seção 1502), que exigia que as 

empresas norte-americanas “divulgassem anualmente se algum daqueles minerais era originário da República 

Democrática do Congo ou de um país vizinho”. Essa última, de fato, deu força ao Guia.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Oficiais de campo do ITSCI treinando mineiros sobre a due diligence; Numbi, Kivu do Sul, RDC. Em 2019, mais de 

5.500 pessoas participaram de eventos de treinamento do ITSCI na África Central (Foto: ITSCI).  

Figura 1: Mapa mostrando onde o 

ITSCI atua em 2021  
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O ITSCI atinge a maturidade 

Atualmente, a África Central fornece minerais 3T de modo legítimo e ético através de quatro países da África 

Central. Além disso, o ITSCI é a única iniciativa da indústria com padrões 100% alinhados com o Guia da OCDE. 

O território operacional da ITSCI cobre uma área de tamanho similar ao da Alemanha, ao do estado americano 

da Califórnia ou ao da província chinesa de Sichuan, mas com uma logística consideravelmente mais 

desafiadora, e ainda assim funciona porque tem o apoio dos governos, empresas e comunidades que o 

hospedam.  
 

A OCDE avaliou o ITSCI e confirmou que ele está 100% alinhado com seu Guia. 
 

O ITSCI trabalha de forma inclusiva com os governos nacionais e locais e tem papéis claros para funcionários do 

governo. Ele possui acordos com os governos do Burundi, da RDC e de Ruanda, bem como com a CIRGL. Seu 

trabalho é sempre realizado em parceria com governos e em cooperação com parceiros locais, pois isso contribui 

para uma melhor governança de longo prazo, estabilidade e mais oportunidades de investimento e crescimento. 

O ITSCI rastreia 1,3 milhões de transações comerciais por ano e oferece aos mineiros 3T uma legítima rota para 

o mercado.  

O ITSCI possibilita exportações minerais avaliadas em cerca de US$380 milhões por ano, atividade que não só 

fornece empregos para milhares de mineradores, mas também cria uma significativa receita tributária de 

mineração para os governos. As exportações de 3T facilitadas pelo ITSCI representam algumas das receitas 

cambiais mais importantes para o Burundi e Ruanda. As comunidades que hospedam minas também 

desempenham um papel importante. Muitas melhorias no campo são obtidas por meio de um processo contínuo 

de relato e mitigação de incidentes gerenciado pelas equipes de campo. Elas desempenham um papel 

fundamental na facilitação da resolução desses incidentes pelas partes locais interessadas, fazendo-o 

diretamente por meio de Comitês Diretivos locais. 

   Figura 3: Financiamento e despesas do ITSCI desde 2010                  Figura 4: Crescimento no número de minas ativas 
 

 

Financeiramente, o ITSCI é 

autofinanciado e sem fins lucrativos. 

Os impostos sobre a produção mineral 

atendem a cerca de 90% das despesas 

anuais, com o restante sendo 

proveniente, em grande parte, das 

assinaturas anuais dos membros. 

A grande maioria das despesas anuais 

ocorre na região, como visitas a minas, 

treinamentos e investigações de 

incidentes.  

Executar um programa enxuto e 

eficiente requer mineração contínua 

para gerar receita de impostos – o que 

normalmente não seria um problema, 

especialmente para um programa em 

expansão, mas então aconteceu a 

Covid-19. 

Figura 5: O compromisso e o envolvimento da comunidade são cruciais 

para um programa de rastreabilidade bem-sucedido (foto: Pact) 

m
ilh

õ
e
s
 d

e
 U

S
$
  

N
ú
m

e
ro

 d
e
 m

in
a
s
  

Financiamento  

Despesas   



© T.I.C. 2021 Revisão 2021 do Boletim (Edição em Português)  15 

 

Covid-19 na África Central: a OCDE faz um apelo à ação nas cadeias de suprimento 3T 

Não pode haver dúvidas de que 2020 será lembrado por 

muitos anos como o ano em que a Covid-19 provocou a 

ruptura da economia global. Nenhum país ou indústria 

evitou a perturbação causada pelas tentativas de conter e 

minimizar os efeitos dessa terrível pandemia. As cadeias de 

suprimento de minerais, especialmente das minas 3T na 

África Central, relativamente intensivas em mão de obra, 

não são exceção e enfrentam muitos desafios. 

Assim que se percebeu a extensão do problema, a OCDE 

fez um apelo à ação para as cadeias de suprimento de 

minerais responsáveis (Call to Action for Responsible Mineral 

Supply Chains), apoiada pelo T.I.C., pelo ITSCI e por outras partes interessadas. Nele, a OCDE afirma que está 

"profundamente preocupada com a possibilidade de que os ganhos obtidos nos últimos 10 anos com o due 

diligence na cadeia de suprimentos sejam perdidos" e apela para uma ação imediata e coordenada "para 

salvaguardar os ganhos relacionados à due diligence nas cadeias de suprimentos em alinhamento com a OCDE 

[Guia]”.  

Em seguida, ela discute a ASM 3T e a mineração de 

ouro, antes de acrescentar que “as comunidades de 

mineração artesanal responsáveis são vitais - a 

recuperação só ocorrerá se não tivermos que 

reiniciar [os programas de rastreabilidade] do zero”. 
 

Ao longo de 2020, o T.I.C. trabalhou em estreita 

colaboração com a OCDE, a RMI e outras 

importantes partes interessadas para ajudá-los a 

levantar doações de recursos para que os 

programas da cadeia de suprimentos, como o ITSCI, 

pudessem sobreviver à pandemia.  

Havia o risco de que, caso o ITSCI não continuasse 

após a Covid-19, isso significasse a potencial 

aniquilação de anos de investimento e progresso na 

estrutura social na África Central. 

Lançou-se uma campanha ITSCI-RMI para apoio financeiro, e ambas as organizações pediram a diversas partes 

interessadas e à indústria à jusante, as quais desejassem apoiar as operações da ITSCI durante este período 

desafiador, que garantissem seu apoio.   

Felizmente, o ITSCI conseguiu se manter, embora com 

orçamento e nível de esforço de campo reduzidos. 

 

Olhando à frente 

Na última década, a due diligence da cadeia de suprimentos e a 

rastreabilidade mineral tornaram-se conceitos fundamentais para 

a indústria do tântalo e, nos últimos anos, um número crescente 

de outros metais e minerais também adotou esses conceitos.  

O ITSCI forneceu informações e suporte vitais para as fundições 

submetidas às auditorias RMI RMAP, e desempenhou um papel 

fundamental na redução do risco de conflitos para a indústria de 

tântalo. 

Atualmente, a indústria do tântalo está livre de conflitos, e todos 

os riscos relacionados a eventuais conflitos são gerenciados e 

resolvidos assim que aparecem; uma conquista que atesta os 

esforços conjuntos do T.I.C.-ITA para criar, desenvolver e apoiar 

o Programa ITSCI.    

Figura 6: Distribuição dos folhetos do ITSCI sobre a Covid-19 

(foto: Pact)  

 O ITSCI cria muitos impactos positivos, como: 

•    Melhor governança e formalização 

•    Aumento das receitas fiscais formais 

•    Preços internacionais justos para minerais 

•    Estatísticas únicas sobre mineração 

artesanal 

• Oportunidades para endereçar questões de 

segurança 

• Efeitos econômicos multiplicadores na 

comunidade 

Figura 7: O ITSCI permite a exportação de 

minerais que gera empregos para dezenas de 

milhares de mineradores (foto: Pact) 
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Um recente exame das normas de transporte de NORM  
O T.I.C. investe bastante tempo trabalhando com agentes reguladores e outras partes interessadas em questões 

relativas a Materiais Radioativos de Ocorrência Natural (Naturally Occurring Radioactive Materials – NORM). 

Conforme reportado no Boletim nº 180 e no Boletim nº 182, a Associação, atualmente, faz parte do Grupo de 

Isenção de NORM dentro do TRANSSC
1
 na Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). Este grupo tem a 

incumbência de examinar os regulamentos aplicáveis ao transporte de NORM. Esta é uma rara oportunidade de 

revisar a melhor forma de regulamentar o transporte global de NORM, e o T.I.C. se empenhará para manter os 

membros e partes interessadas informados sobre as oportunidades para fornecer seu apoio, de modo que o 

grupo de trabalho da AIEA possa chegar à melhor decisão possível. 

 

Transporte seguro de NORM 

O transporte seguro de matérias-primas contendo tântalo e 

nióbio (que podem ser naturalmente radioativas) é 

essencial para a vida humana, a saúde e o meio ambiente, 

e, também, para a indústria e a sociedade como um todo.  

A indústria nuclear global tem consistentemente apoiado o 

princípio ALARA de buscar níveis ‘tão baixos quanto 

razoavelmente alcançáveis (as low as reasonably 

achievable – ALARA)’, considerando todos os fatores 

sociais e econômicos.  

No entanto, este princípio seria mal aplicado se interpretado como a necessidade de esforços para eliminar o 

alegado risco individual decorrente de doses de radiação extremamente baixas, uma vez que as doses nesta 

faixa resultam bem dentro da variabilidade normal dos níveis de radiação natural de fundo.  

O T.I.C. acredita que o atual nível de corte (isenção) de 10 Becquerels por grama (Bq/g) para o transporte de 

NORM é um exemplo da aplicação incorreta do princípio ALARA para definir um nível de isenção 

irrealisticamente baixo; um nível que é indevidamente restritivo, desnecessariamente cauteloso e que priva a 

sociedade dos muitos benefícios que os NORM podem fornecer. 

 

O Grupo de Isenção de NORM da AIEA 

O Grupo de Isenção de NORM no TRANSSC foi criado há pouco mais de um ano para examinar as normas de 

isenção que se aplicam ao transporte de NORM
2
.  

Dentro do TRANSSC, ele faz parte do Grupo 

Técnico de Especialistas em Transporte (Technical 

Transport Expert Group – TTEG) do TRANSSC em 

Proteção contra Radiação (Radiation Protection  - 

RP), e é liderado pelo Sr. Tiberio Cabianca da 

Saúde Pública da Inglaterra (Public Health England) 

(entrevistado no Boletim nº 182). O grupo é 

composto por especialistas técnicos de cerca de 

dez agentes reguladores nacionais e outros órgãos 

globais, incluindo o T.I.C. 

O trabalho deste grupo concentra-se em examinar 

as diferenças nas disposições de isenção entre os 

'novos Padrões Básicos de Segurança' (Requisitos 

Gerais de Segurança Parte 3 (General Safety 

Requirements Part 3 – GSR Part 3)) e as normas 

de transporte (Padrões de Segurança Série 6 

(Safety Standards Series 6 – SSR-6)). [O GSR 

Parte 3 é uma das regulamentações fundamentais 

da AIEA, com as quais outras de suas 

regulamentações devem ser consistentes].  

 
1 - TRANSSC é o Comitê de Padrões de Segurança em Transportes da AIEA responsável por revisar as normas que regem o transporte radioativo. 
2 - Em 2018, a Alemanha fez uma proposta na Organização Marítima Internacional (International Maritime Organisation – IMO) para aumentar o limite 
de corte de NORM de 10 para 30 Bq/g. A IMO solicitou aconselhamento à AIEA, e esta delegou a decisão ao TRANSSC, que criou um novo grupo de 
trabalho para examinar a questão (consulte os Boletins no 180, n

o
 182 e n

o
 184 para obter detalhes). 

 

Figura 1: A equipe do T.I.C. participando da mais recente 

reunião presencial do TRANSSC, realizada em outubro de 2019 

(a partir da esquerda): Roland Chavasse (T.I.C.), Christian 

Cymorek (TANIOBIS GmbH) e Ulric Schwela (Salus Mineralis).  
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O grupo também está verificando se há inconsistências nas orientações que advêm das normas de transporte 

(SSG-26).  

As normas de transporte são únicas e escritas de uma maneira diferente dos novos Padrões Básicos de 

Segurança. Com o tempo, isso resultou no aparecimento de diversas inconsistências entre os dois conjuntos de 

regulamentações; por exemplo, há uma cláusula específica no GSR Parte 3, relevante aos NORM, que não é 

aplicada ao transporte de materiais radioativos a granel – mas a maioria dos especialistas concorda que ela 

provavelmente devesse ser. 

 

A situação atual e o caminho a seguir 

Em novembro de 2020, na 41ª reunião do TRANSSC 

(realizada virtualmente devido à pandemia de Covid), foi 

acordado que modelos de exposição seriam criados e 

utilizados para calcular a radioatividade a que estariam 

submetidos os trabalhadores de transporte.  

A modelagem de exposição permitirá que o TRANSSC 

determine valores específicos de transporte para NORM 

que sejam baseados em informações relevantes e 

robustos o suficiente para dar confiabilidade de que 

pessoas não sejam expostas indevidamente.  

Esta é uma metodologia comum ao se examinar 

questões de proteção contra radiação. Os parceiros da 

indústria podem apoiar este trabalho fornecendo 

informações sobre as práticas de trabalho típicas. 

Espera-se que, ainda neste ano, dados dos modelos de 

exposição sejam apresentados ao TRANSSC, 

fornecendo valores mais precisos (e menos restritivos) 

do que os atuais. Subsequentemente, os novos valores 

deverão ser incluídos em normas de transporte 

atualizadas para entrarem em vigor – um processo que 

deve levar algum tempo. 

No entanto, embora a mudança possa ainda estar um 

pouco distante, o trabalho inovador do Grupo de Isenção 

de NORM é "a maior coisa a acontecer para os NORM 

em 20 anos", de acordo com um experiente observador 

do TRANSSC, e é provável que tenha um grande 

impacto sobre como o transporte de NORM seja 

considerado nos próximos anos. 

Esta é uma rara oportunidade para reconsiderar a 

melhor forma de regular o transporte global de NORM, e 

o T.I.C. se empenhará para manter os membros e partes 

interessadas informados sobre as oportunidades para 

fornecer seu apoio, de modo que o grupo de trabalho da 

AIEA possa chegar à melhor decisão possível. 

  

 

O que é NORM? 

NORM significa materiais radioativos de 

ocorrência natural (naturally occurring radioactive 

materials). 

A radioatividade é um fenômeno natural e algumas 

matérias-primas minerais contêm traços de tório 

(Th) e urânio (U), tornando-os NORM. 

Isso inclui alguns minerais contendo nióbio e 

tântalo, minérios de urânio, monazita com 

elementos de terras raras, concentrados de 

zirconita e fertilizantes fosfatados. 

O transporte marítimo internacional de NORM é 

comum, uma vez que as unidades de 

processamento estão, geralmente, distantes dos 

locais das minas. 

A AIEA estabelece o nível de isenção no 

transporte internacional para definir materiais 

radioativos e não radioativos, e este nível é, 

frequentemente – mas nem sempre –, adotado 

pelos países também para seus regulamentos 

internos de transporte. 

Atualmente, o limite para o transporte marítimo é 

de 10 Bq/g e os materiais abaixo de 10 Bq/g são 

considerados cargas normais não radioativas. 

Os materiais acima de 10 Bq/g devem ser 

transportados como “radioativos”, em total 

conformidade com as normas Classe 7 

estabelecidas pelo Código Marítimo Internacional 

de Mercadorias Perigosas (International Maritime 

Dangerous Goods (IMDG) Code) da Organização 

Marítima Internacional (International Maritime 

Organisation - IMO) (vide destaque a seguir sobre 

como calcular Bq/g ) 
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Medindo os NORM*  
 

A partir de uma análise do material que forneça as 

concentrações de Th e U, é possível calcular a concentração 

de radioatividade do material medida em Becquerels por grama 

(Bq/g). Os fatores de conversão aplicáveis são os seguintes:  

 

 Para Th/U elementares:  Para óxidos de Th/U:  

 1% Th = 40,6 Bq/g   1% ThO2 = 35,6 Bq/g  

 1% U = 123 Bq/g   1% U3O8 = 104 Bq/g  

 

O material abaixo de 10 Bq/g está isento das regulamentações 

de transporte radioativo (Classe 7) e pode ser transportado 

como carga comum, mas o material acima desse nível deve ser 

transportado em total conformidade com as normas Classe 7.  

A carga regulatória mais alta e os riscos envolvidos podem 

impedir um transportador ou um porto de aceitar embarques de 

NORM, resultando em uma recusa de embarque (denial of 

shipment – DoS). Na última década, os DoS’s aumentaram 

devido à fusão de muitas linhas de embarque.  

 

Exemplos resolvidos 
 

1) 

Se um material contém 0,04% ThO2 e 0,06% U3O8, a concentração de radioatividade será:  

(0,04% * 35,6) + (0,06% * 104) = 1,42 + 6,24 = 7,66 Bq/g 

Neste caso, o material estará abaixo do limite de isenção para o transporte, de 10 Bq/g, e então poderá ser 

transportado como carga comum. Observe, contudo, que materiais de baixa atividade qualificados como carga 

comum podem ainda disparar alarmes (e.g. monitores de portão em unidades industriais ou dispositivos portáteis 

utilizados por autoridades em portos ou nas travessias de fronteiras), de modo que a documentação que 

demonstre a baixa atividade deve sempre acompanhar tais materiais durante o transporte. 
 

2) 

Se um tambor de 200kg contém 0,08% ThO2 e 0,09% U3O8, a concentração de radioatividade será: 

(0,08% * 35,6) + (0,09% * 104) = 2,85 + 9,36 = 12,2 Bq/g 

Neste caso, o material estará acima do limite de isenção de 10 Bq/g. 

Materiais acima do limite de isenção de 10 Bq/g, e então sujeitos às respectivas normas de transporte, também 

irão requerer o cálculo da radioatividade total para cada embalado. A radioatividade total para o peso seco de 

200kg do embalado: 

200.000 * 12,2 = 2.440.000 Bq = 2,44 MBq 

Note que os valores de radioatividade total provavelmente serão sempre grandes, e por isto eles são 

convenientemente expressos como MBq, GBq etc. 

…………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………... 
 

Mais orientações estão disponíveis, em 8 idiomas, no escritório do T.I.C. ou online em https://www.tanb.org/view/

transport-of-norm. 

* Este documento se destina exclusivamente a fornecer informações gerais e não se constitui em – nem substitui qualquer – 

recomendação detalhada relacionada aos NORM.  

Mais orientações estão disponíveis online em                                
https://www.tanb.org/view/transport-of-norm. 

https://www.tanb.org/view/transport-of-norm
https://www.tanb.org/view/transport-of-norm
https://www.tanb.org/view/transport-of-norm
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A apresentação das estatísticas anuais do T.I.C.  
Estas estatísticas foram fornecidas como parte da 61ª Assembleia Geral. Este relatório foi escrito pela Subequipe 
de Estatísticas do T.I.C., liderada pelo Responsável Técnico David Knudson.   

 

Introdução  

As estatísticas de tântalo (Ta) e nióbio (Nb) são um objetivo-

chave do T.I.C., conforme estabelecido no artigo 3.2 de nosso 

Estatuto. A cada trimestre, as empresas membro enviam seus 

dados a terceiros independentes e recebem de volta um 

relatório atualizado. Resumos anuais dessas informações são 

compartilhados com não membros em nossas Assembleias 

Gerais e, posteriormente, no Boletim.  

Desde 2017, os dados dos membros foram acrescidos de dados 

de comércio internacional para fornecer uma compreensão mais 

profunda e abrangente do mercado. Este documento fornece 

um resumo para os anos-calendário de 2009 a 2019, inclusive.  

  

Fontes de dados e interpretação  

Os dados dos membros formam o núcleo do serviço de estatísticas do T.I.C. Os dados têm sido coletados dos 

membros por um contador certificado e 100% independente, Miller Roskell Ltd, desde 2015. Os funcionários do 

T.I.C. não têm acesso às informações de um dado membro, mas somente aos totais agregados e aos dados de 

comércio internacional. O serviço de estatísticas do T.I.C., com base nos dados trimestrais dos membros, tem 

fornecido um guia útil sobre as tendências do setor há muitos anos. A Tabela 1 mostra o total de membros do 

T.I.C. que reportaram dados em cada categoria em 2019.  

Tabela 1: número total de membros do T.I.C. que reportaram em cada categoria de dados em 2019.   

 

Ampliando os dados dos membros com dados de comércio internacional  

O T.I.C. adquire dados de comércio internacional da Global Trade Tracker (GTT) e os utiliza para preencher 

eventuais lacunas nos relatórios dos membros, gerar gráficos adicionais e como uma ferramenta analítica para 

fornecer um significado mais profundo aos membros. Todo o comércio internacional físico é registrado de acordo 

com as categorias definidas pelo Sistema Harmonizado (SH) estabelecido pela Organização Mundial das 

Aduanas (OMA). Todos os principais países produtores, comerciantes e consumidores de tântalo e nióbio 

participam desse sistema e utilizam os códigos SH para determinar suas agendas tarifárias. Fontes de dados 

adicionais são usadas para acrescentar profundidade e para checar dados primários, sempre que possível. Em 

2018, as fontes de dados primários dos relatórios de estatísticas do T.I.C. foram empresas membro e o Global 

Trade Tracker, mas fontes adicionais de dados de comércio internacional estudados pela Associação incluíram – 

mas não se limitaram a – relatórios anuais de empresas, comunicados de imprensa e outras publicações; 

governos nacionais; institutos geológicos; e instituições internacionais (consulte o Boletim nº176 para mais 

detalhes).  

 

Algumas notas sobre o uso de dados de comércio internacional  

Para todos os relatórios estatísticos, é essencial que os dados possam ser defendidos, e isto significa que 

constantemente checamos e fazemos referências cruzadas de nossas estatísticas para criar o que acreditamos 

ser o conjunto de dados mais robusto possível.  

  

Grupos de conjuntos de dados (2019) 
Membros que 

reportaram  
Toneladas de  

Ta – matérias-primas: produção mineral e recebimentos comerciais  30 Ta2O5  

Ta – recebimentos por processadores  42 Ta2O5  

Ta – embarques de produtos por processadores  42 Ta contido  

Nb – matérias-primas: produção mineral e recebimentos comerciais  32 Nb2O5  

Nb – embarques de produtos por processadores  44 Nb contido  
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No entanto, nenhuma estatística pode ser considerada infalível, e quando você utilizar dados de comércio 

internacional, é importante observar que:  

• Os dados de comércio internacional registram somente embarques que atravessam as fronteiras. 

Embarques domésticos não são registrados.  

• Alguns códigos SH abrangem vários produtos. Por exemplo, o código 261590 inclui minérios e 

concentrados de Ta, V e Nb.  

• Os códigos SH contêm 6 dígitos padronizados internacionalmente, mas muitos países adicionam dígitos 

de sufixo exclusivos.  

• Os dados alfandegários – como peso ou valor monetário – podem ser apresentados em diferentes 

unidades.  

Em muitos casos, é necessário fazer suposições informadas, como de que o peso seja bruto e o teor seja médio, 

bem como o preço histórico de mercado, de modo a estimar o mais provável peso líquido das unidades de Ta ou 

Nb contidas. Dadas estas e outras questões em potencial, é necessário ter cuidado ao utilizar esses dados. Não 

obstante, essas fontes adicionais de dados constituem uma fonte de informações virtualmente útil, e relatamos 

com segurança as informações a seguir.  
 

Matérias-primas de tântalo: produção mineral e recebimentos comerciais 

Em 2019, observou-se uma queda na produção de 26,5% em relação a 2018. Desde a elevada marca alcançada 

em 2014, a produção mineral e os recebimentos comerciais caíram ano a ano, num total de 61,2%. Os volumes 

anuais de 2019 quase correspondem aos mais baixos volumes deste conjunto de dados, observados em 2009. A 

queda estatística na produção provavelmente reflete tanto a fraca demanda do mercado quanto a queda nas 

associações ao T.I.C. nesta categoria. Embora algumas operações de mineração e comercialização não sejam 

reportadas ao T.I.C., os processadores, que, em sua maioria, são membros do T.I.C., têm reportado suas 

estatísticas com precisão, como pode ser observado nos volumes de entrada e saída reportados pelo 

processadores-membros. 

Figura 1: Matérias-primas de tântalo: produção mineral e recebimentos comerciais (t Ta2O5) 

 

Os concentrados de tântalo caíram 26,6% em relação a 2018, alcançando os menores volumes desde 2012. Outros 

concentrados experimentaram uma queda de 50,4% em relação a 2018, chegando aos menores volumes no conjunto de 

dados de 11 anos. As escórias de estanho aumentaram 12,2%, mas mantendo uma tendência global de queda, observada 

desde 2012. 

 

Figura 2: Subconjuntos de matérias-primas de tântalo 

 

Recebimentos de tântalo pelos processadores 

Em 2019, os recebimentos pelos processadores caíram 18,7%, a maior queda em volume desde 2009 (vide 

Figura 3). 
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Figura 3: Recebimentos de tântalo pelos processadores (t Ta2O5) 

Isso deveu-se, principalmente a uma queda de 36,3% nas matérias-primas secundárias, que incluem produtos 

químicos de tântalo, como Ta2O5 e K2TaF7, juntamente com os recebimentos de sucata. Enquanto as matérias-

primas secundárias foram responsáveis pela maior parte da redução nos recebimentos pelos processadores, as 

matérias-primas primárias também tiveram uma queda nos volumes, neste caso de 12,2% em comparação com 

2018 (vide Figura 4). A redução nos recebimentos de matérias-primas secundárias é estatisticamente anormal, 

enquanto a mudança no volume de matérias-primas primárias (que incluem tantalita, columbita, struverita, 

escórias de estanho e concentrados sintéticos) parece ser continuação de uma tendência cíclica iniciada em 

2012. 

Figura 4: Recebimentos de tântalo pelos processadores (t Ta2O5), divididos entre matérias-primas primárias (esquerda) e 

secundárias (direita)  

 

Embarques de Produtos de Tântalo pelos Processadores 

Os embarques de produtos seguiram a mesma tendência dos recebimentos pelos processadores, com queda de 

16,8% nos volumes. Esta redução foi quase idêntica àquela observada nos recebimentos pelos processadores. 

Figura 5: Embarques de produtos de tântalo pelos processadores (t Ta)  

 

As remessas pelos processadores estão dispostas em seis categorias: produtos químicos de Ta, carbeto de Ta, 

pó de Ta grau capacitor, lingote de Ta, produtos de Ta conformados e pó de Ta grau metalúrgico. A redução nos 

volumes foi observada em 4 das 6 categorias: produtos de Ta conformados, carbeto de Ta, produtos químicos de 

Ta e pó de Ta grau capacitor. Aumento nos volumes foi observado em 2 categorias: lingote de Ta e pó de Ta 

grau metalúrgico. Os produtos de Ta conformados lideraram as perdas em volume, com uma queda de 71,3%, 

com o pó de Ta grau capacitor apresentando a segunda maior queda de volumes em 2019 (38,2%).  

Os carbetos de Ta também experimentaram uma expressiva queda percentual, mas esta categoria representa 

uma pequena parte do total de embarques de Ta (3%). Os produtos químicos de Ta tiveram uma pequena queda 

nos volumes, de 4,1%. A queda significativa nos volumes foi observada nos produtos de Ta conformados e nos 

pós de Ta grau capacitor, representando uma perda de 17% na participação de mercado de tântalo total. 
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Essas perdas foram compensadas, em certa medida, por aumentos nos volumes de pós grau metalúrgico 

(22,8%) e lingotes de Ta (7,2%), representando um aumento de 17% na participação de mercado de Ta total. Os 

segmentos de mercado que apresentaram aumentos nos volumes não puderam compensar aqueles que 

diminuíram, já que os pós grau capacitor são o maior setor de mercado individual da categoria. 

Figura 6: Embarques de produtos de tântalo pelos processadores (t Ta), discriminados por categoria (i)  
 

Figura 7: Embarques de produtos de tântalo pelos processadores (t Ta), discriminados por categoria (ii)  

 

Robustez da coleta de estatísticas 

O diagrama geral do processo (vide Figura 8) mostra os recebimentos e remessas pelos processadores de 

tântalo, conforme reportado ao T.I.C. Os processadores recebem unidades de Ta de uma variedade de fontes, 

tipicamente como Ta metálico ou óxidos de Ta. As unidades de Ta são digeridas em ácido fluorídrico e, então, 

transformadas principalmente em K2TaF7 (~75%) ou calcinadas a óxidos de Ta de alta pureza (25%). O K2TaF7 é 

reduzido, usando-se sódio, a pós grau capacitor e grau metalúrgico. O pó grau metalúrgico é utilizado para 

produzir lingotes e produtos conformados. Os pós grau capacitor são produzidos a partir do K2TaF7, com alguns 

pós de alta capacitância sendo reduzidos a partir de óxidos de Ta de alta pureza. O óxido de tântalo é utilizado 

na produção de carbeto de tântalo para a fabricação de ferramentas de carbetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Diagrama geral de processo mostrando recebimentos e remessas pelos processadores de tântalo que reportam ao 

T.I.C.  

Embarques: 

Pó grau capacitor  

Pó grau metalúrgico  

Lingote  

K2TaF7, Ta2O5, TaCl5 

Produtos conformados  

Carbeto de tântalo 

Processadores de tântalo  

Recebimentos: 

Tantalita, columbita, 

struverita etc. 

Escórias de estanho 

Concentrado sintético 

Sucatas diversas 

Outras fontes de Ta2O5  
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Nos últimos 11 anos, um total de 23302 toneladas de unidades de Ta metálico foram recebidas por 

processadores membros do T.I.C., e 23468 toneladas foram embarcadas. A diferença de 165 toneladas, ou <1%, 

pode ser explicada por trimestres de calendário cruzados e cronogramas contratuais de longo prazo, uma vez 

que o processamento leva até 45 dias. O monitoramento dessa diferença dá uma boa indicação da robustez dos 

procedimentos de reporte do T.I.C., da confiabilidade dos dados reportados e da dedicação de nossos membros 

no reporte. O ano civil de 2019 se encaixa nessas observações de longo prazo e continua as tendências, 

indicando que o robusto processo de coleta de dados dos membros do T.I.C. foi mantido em 2019. 

 

 

 
 

 
 

 

Figura 9: Avaliação estatística dos dados dos processadores. 

 

 

Matérias-primas de nióbio: produção mineral e recebimentos comerciais 

Em 2019, a produção mineral e os recebimentos comerciais de matérias-primas de nióbio atingiram o ponto mais 

alto do período reportado, com um aumento de 16,6% em relação ao máximo anterior, de 2018 (vide Figura 10). 

O aumento dos volumes nesta categoria é inteiramente atribuído aos concentrados de nióbio, visto que outros 

minérios contendo nióbio tiveram uma queda nos volumes de 5,3 – mas esta redução representa somente 27 mt. 

Figura 10: Matérias-primas de nióbio: produção mineral e recebimentos comerciais  
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Matérias-primas de nióbio: produção mineral e recebimentos comerciais, divididos entre concentrados de nióbio 

(esquerda) e outros materiais contendo nióbio (direita). 
 

Embarques de produtos de nióbio pelos processadores 

O rápido crescimento de produtos contendo nióbio foi estimulado pela demanda por ferronióbio, um agente de 

liga utilizado principalmente para a produção de aços de baixa liga de alta resistência (high-strength low-alloy 

steels - HSLA). Vários tipos de aços HSLA são usados na produção de carros, caminhões, guindastes, pontes, 

montanhas-russas e outras estruturas que são projetadas para lidar com grandes quantidades de tensão, ou que 

precisam de uma boa relação resistência-peso. Em 2019, o ferronióbio grau HSLA teve um aumento de 17,3% 

em relação a 2018, dando continuidade a um aumento significativo na demanda que começou em 2017. Deve-se 

notar que, desde 2016, a demanda por nióbio na forma de ferronióbio grau HSLA aumentou em mais de 18.000 

toneladas por ano. 

Embarques pelos 

processaodres 

Recebimentos pelos 

processadores 
Diferença (2º eixo) 
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Figura 12: Embarques de nióbio pelos processadores  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Embarques de nióbio pelos processadores discriminados por categoria  

 

Enquanto a demanda por ferronióbio experimentou aumentos significativos, todos os demais produtos de nióbio 

reportados mantiveram-se estáveis ou viram ligeiras diminuições nos volumes em 2019. De modo mais notável, o 

nióbio grau vácuo teve uma redução de volume de 10,1% em relação a 2018.  

Produtos químicos de nióbio (-0,6%) e ligas de nióbio (-2,4%) também apresentaram leves quedas na demanda. 

O nióbio metálico puro (2,0%) foi o único produto de nióbio, além do ferronióbio HSLA, a vivenciar um aumento 

na demanda em 2019. A redução conjunta da demanda por esses produtos de nióbio diminui os ganhos no 

ferronióbio HSLA em 1,9%. 

 

Considerações finais 

A partir da análise estatística do T.I.C. para o período em questão, obteve-se resultados mistos. Enquanto o 

mercado de nióbio cresceu significativamente, principalmente com os embarques de ferronióbio grau HSLA, o 

mercado de tântalo mostrou uma queda alarmante nas remessas pelos processadores. Isto se deve, em sua 

quase totalidade e conforme reportado, aos pós de tântalo grau capacitor e aos produtos de tântalo conformados, 

uma tendência que parece ter começado em 2018.  

Infelizmente, com a pandemia de COVID começando no início de 2020, essa tendência pode continuar e, 

provavelmente, também afetará o mercado de nióbio. 

A adição de análises comparativas e a confirmação dos dados dos membros com dados do comércio 

internacional em 2017 foram bem recebidas por nossos membros. Mas não queremos parar por aí. O T.I.C. se 

esforça continuamente para melhorar e agregar valor aos nossos membros, visando fornecer as mais precisas e 

confiáveis estatísticas do setor. Assim, encorajamos que se façam todos os comentários e agradecemos por 

eles. Nos empenhamos em desenvolver uma visão completa do mercado, por meio de dados fornecidos pelos 

membros e de dados ampliados; no entanto, não garantimos a precisão ou a completude dessas estatísticas, e 

absolutamente nenhuma responsabilidade é aceita pelo T.I.C. em conexão com elas. 

.  

. 
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Filiação ao T.I.C.: benefícios e como se associar  
 

O T.I.C. trabalha de várias maneiras para apoiar os interesses de seus membros. Os benefícios da filiação 
corporativa incluem: 

Serviços de informação para membros: 

• Atualizações mensais de notícias e informações 

• Estatísticas trimestrais de nióbio e tântalo 

• O Boletim, nosso livreto impresso repleto de 
artigos técnicos e notícias 

• Nossa biblioteca de artigos técnicos, patentes e 
relatórios estatísticos na área de membros do nosso 
site 

• O T.I.C. encomenda pesquisas e relatórios 
especiais sobre as indústrias globais de tântalo e 
nióbio 

• Listagem gratuita na Revisão Anual e em nosso 
abrangente site 

Serviços para beneficiar nossa indústria: 

• Orientação sobre assuntos importantes, como 
mineração artesanal e em pequena escala, questões antitruste e transporte de NORM 

• Trabalhamos com governos e organizações globais em assuntos relevantes, tais como: 

 Diligência prévia (due diligence) da cadeia de suprimentos e outras legislações minerais 

 Transporte de materiais radioativos de ocorrência natural (naturally occurring radioactive materials - 
NORM) 

 Matérias-primas críticas 

Assembleia Geral: a conferência internacional anual para a indústria de tântalo e nióbio: 

• Membros recebem descontos exclusivos para participar da Assembleia Geral 

• Rede com o maior encontro de líderes da indústria de tântalo e nióbio de todo o mundo 

• Os membros podem participar da reunião geral anual do T.I.C. e serem eleitos para o Comitê Executivo 
 

Inscreva-se hoje e faça parte da maior comunidade do mundo focada em tântalo e nióbio! 
 

Quem pode se inscrever? 

Qualquer organização envolvida com as indústrias de tântalo e/ou nióbio pode solicitar adesão. As taxas de filiação anuais 
para o ano de 2021-22 são EUR 2750 para membros corporativos e EUR 500 para membros associados, o que 
representa uma excelente relação custo/benefício. 

 

Como se inscrever? 

As solicitações de filiação são avaliadas na reunião geral anual realizada em cada mês de outubro, e devem ser enviadas 
com pelo menos um mês de antecedência. Para se inscrever, a organização precisa entrar em contato com o 
escritório via info@tanb.org ou preencher o formulário de inscrição em https://www.tanb.org/view/join-today. Os pedidos 
de filiação são votados pelos membros existentes. 
 

 

Você encontrará uma calorosa recepção no T.I.C.! 

60ª Assembleia Geral do T.I.C. em Hong Kong  

(Foto: T.I.C.)  

Participe de nossa lista de 

correspondências para receber o 

Boletim por e-mail a cada trimestre  
O T.I.C. publica um Boletim trimestral em inglês, cujo recebimento é gratuito. 

Nossa missão com o Boletim é fornecer notícias, informações e atualizações 

sobre o nosso trabalho à comunidade global de tântalo e nióbio. Esperamos que 

você goste de lê-lo! Os destinatários também receberão mensagens sobre o 

T.I.C. e nossas Assembleias Gerais.  

Envie um e-mail para info@tanb.org para se juntar à nossa lista de 

correspondências e manter-se atualizado com o T.I.C. 
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62ª Assembleia Geral do T.I.C.  
(conferência e AGM) ocorrerá em  

Genebra, Suíça  
19 - 22 de setembro de 2021 

 

Não-membros são bem-vindos a este evento. A Assembleia Geral do T.I.C. atrai líderes da indústria de todo o 

mundo. Todos os detalhes serão disponibilizados on-line em www.tanb.org. Nossa conferência de 2021 irá ex-

plorar questões como a due diligence mineral, capacitores, superligas e ímãs supercondutores.   

          Capacitores        Superligas       Supercondutores  

Todas as questões sobre a Assembleia Geral e solicitações de formulários de submissão de resumos devem ser 

enviadas para Emma Wickens em info@tanb.org. Detalhes completos serão publicados em www.TaNb.org e em 

edições futuras do Boletim.  

Neste ano, nossa excursão 

opcional será ao CERN, um dos 

principais centros de pesquisa 

científica do mundo (e um 

grande usuário de nióbio em 

ímãs supercondutores!).  

A 62ª Assembleia Geral irá incluir 

a cerimônia de entrega do Prêmio 

de Tântalo “Anders Gustaf 

Ekeberg”, a premiação anual para 

excelência em pesquisa e 

inovação de tântalo.  

https://www.tanb.org/view/60th-general-assembly--conference-and-agm--2



