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RESUMO 
 
 

Nióbio (Nb) um metal raro no mundo, mas abundante no Brasil, é um elemento químico, 
metálico, encontrado com maior facilidade na natureza nas formas minerais Pirocloro e 
Columbita, fundamental para a indústria de alta tecnologia e com grande importância para a 
economia mundial, apesar de pouco conhecido pela população, o Brasil detém cerca de 90% 
da reserva mundial do nióbio. Trata-se de um elemento químico usado na produção de aços 
especiais, menos de 2% é utilizado sob a forma metálica. O nióbio metálico é utilizado na 
indústria química por ser um dos metais que apresentam maior resistência a corrosão. O 
objetivo desta pesquisa bibliograficamente é relata a importância e os benefícios do nióbio 
(Nb). Atualmente, é empregado em automóveis, turbinas de avião, gasodutos, tomógrafos de 
ressonância magnética, na indústria aeroespacial, bélica, nuclear, entre outros. Seus principais 
derivados entram na composição de aços diversos, como nos aços de alta resistência, usados 
na fabricação de tubulações para transmissão de gás sob alta pressão, petróleo e água, por 
ser um poderoso agente anti-corrosivo, resistente aos ácidos mais agressivos. O Brasil detém 
as maiores reservas de nióbio sendo 98,43%, seguido pelo Canadá 1,11% e Austrália com 
0,46%. As jazidas conhecidas estão em Minas Gerais com 75,08% em Araxá e Tapira, na 
Amazonas com 21,34% em São Gabriel da Cachoeira e Presidente Figueiredo e em Goiás 
sendo 3,58% no Catalão e Ouvidor. Apesar da grande reserva nacional, a exploração do nióbio 
não é revertida em riquezas para o país. No Canadá, cerca de 1,5% das reservas mundiais, 
propicia, com o produto da exploração do nióbio, saúde e educação inteiramente gratuitas, 
além de muitos outros benefícios. No Brasil, se o nióbio (Nb) fosse explorado e comercializado 
honestamente, em benefício do povo, não precisaríamos pagar plano de saúde nem escola 
para os filhos e outros serviços. Além dos benefícios médicos, o minério também apresenta 
uma importante característica energética. Maior eficiência energética significa menor consumo 
de combustível e, conseqüentemente, menores emissões de gases que causam o efeito estufa. 
A regulamentação de exploração do nióbio, bem como qualquer outro mineral, está no Decreto 
Lei 227/1967, conhecido também como Código de Minas. Quanto à fiscalização das jazidas e 
das receitas advindas delas são feitas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - 
DNPM. Pode-se concluir que o Brasil precisa ter uma estratégia muito bem definida por se 
tratar de uma matéria-prima fundamental para as indústrias de tecnologia de ponta e que pode 
ser vista como uma fortaleza para a produção de energias limpas, entre outros benefícios. 


