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Resumo
Os terras-raras são elementos químicos de grande importância para a sociedade atual e devem se tornar mais importantes ainda no futuro. Eles estão presentes nos discos rígidos e nas telas dos computadores, nos modernos motores
e geradores elétricos, nos catalizadores dos carros, nas refinarias de petróleo etc.
Nas últimas décadas, o perfil da produção e da cadeia produtiva dos terras-raras passou por uma grande transformação. A China parece ter concebido e
implementado um plano estratégico que levou o país a controlar o atual mercado mundial. Países como os Estados Unidos e Japão são hoje dependentes dos
óxidos, dos metais, das ligas e dos ímãs de terras-raras produzidos na China. O
Brasil também depende do fornecimento chinês. O território brasileiro oferece
grandes oportunidades para a produção de óxidos de terras-raras. No entanto, o
valor do mercado mundial desses óxidos não é alto. É fundamental, então, que
se construa uma cadeia produtiva no Brasil para se agregar valor aos óxidos de
terras-raras, a exemplo do que ocorreu na China.

Palavras-chave
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Abstract
The rare earth elements have great importance for actual society and should be
even more important in future. They are present in hard disks and computer displays, in modern electrical motors and generators, in vehicle catalysts, in oil refineries
etc. In the last decades, the production profile and the supply chain have changed
considerably. China has conceived and implemented a strategic plan that has led
the country to control the global market. Countries like United States and Japan
depends on Chinese supply of rare earths oxides, metals, alloys and magnets. Brazil
is also dependent on Chinese supply. The Brazilian territory may have large rare
earth oxides deposits. However, the oxides prices are very low and magnets prices, for
instance, are very high. So it is important to build a supply chain in Brazil in order
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to aggregate value to rare earth oxides as China did. To achieve this, a strategic plan
is essential.

Keywords
Rare earths, China, plan, strategic, chain, supply, Brazil.
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1. Introdução
Este artigo tem por objeto analisar a exploração e a cadeia produtiva de terras-raras no Brasil e no mundo. A demanda por terras-raras vem se intensificando devido ao seu grande uso, principalmente em setores de alta tecnologia. Os
elementos terras-raras estão presentes em vários produtos comerciais, como, por
exemplo: carros; catalizadores para refino do petróleo; fósforos em telas de televisão, monitores e laptops; ímãs permanentes; baterias recarregáveis para veículos
híbridos ou elétricos; vários componentes eletrônicos e modernos geradores para
turbinas eólicas. Na área de defesa, podem-se destacar as aplicações de terras-raras
em caças, sistemas de controle de mísseis, de defesa antimísseis e de comunicação.
Atualmente, a China produz cerca de 95% das matérias-primas que contêm os
elementos terras-raras e cerca de 97% dos óxidos de terras-raras. Além disso, aproximadamente 90% das ligas metálicas contendo terras-raras são produzidas na China.
São denominados terras-raras o conjunto de dezessete elementos químicos
da tabela periódica formado pelos quinze lantanídeos mais o escândio e o ítrio,
que também são considerados terras-raras por ocorrerem, normalmente, nos
mesmos depósitos minerais que os lantanídeos e exibirem propriedades químicas similares. O número atômico1 dos lantanídeos varia de 57 (lantânio) a 71
(lutécio); o número atômico do escândio é 21 e o do ítrio 39.
As principais espécies minerais que contêm terras-raras são monazita2, bastnaesita3, xenotima4 (ou xenotímio) e argilas portadoras de terras-raras adsorvidos sob forma iônica. Essas argilas, exploradas apenas na China, e a xenotima são as principais fontes de terras-raras pesados. A monazita e a bastnaesita
são também importantes fontes de terras-raras, principalmente leves. Grandes
depósitos de bastnaesita são encontrados na China e nos Estados Unidos. No
Brasil, Austrália, Índia, África do Sul, Tailândia e Sri Lanka, os elementos terras-raras ocorrem em monazita e em areias com outros minerais pesados. Também
é importante destacar a ocorrência, no Brasil, de importantes concentrações de
terras-raras na monazita, encontrada tanto em depósitos do tipo placer5 quanto
em carbonatitos6, e na xenotima.
1

Termo usado para designar o número de prótons encontrados no núcleo de um átomo.

2

Mineral fosfatado no qual predominam as terras-raras leves e com presença de tório.

3

Fluorcarbonato no qual as terras-raras leves predominam.

4

Fostato de ítrio com presença de terras-raras pesados.

5

Concentração mecânica superficial de partículas minerais provenientes de detritos de intemperismo.

6

Rochas ígneas ricas em minerais carbonáticos
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2. Cadeia Produtiva
A cadeia produtiva dos terras-raras pode ser decomposta em várias etapas. Inicialmente, extrai-se o minério que contém esses elementos. Depois de extraído, o
minério é triturado e moído. Em seguida, em geral por um processo de flotação7,
obtém-se o minério concentrado que contém terras-raras. Depois da concentração,
ocorre a separação dos diferentes óxidos de terras-raras. Depois desse processamento
primário, os óxidos são refinados e convertidos em metais, que depois são combinados com outros metais para se produzir as ligas contendo terras-raras. Essas ligas são
usadas em centenas de aplicação, principalmente na área de alta tecnologia. A Figura
2.1 ilustra a cadeia produtiva dos elementos terras-raras.
Extração do
mineral

Trituração

Moagem

Obtenção
dos óxidos

Separação

Concentração

Refino
para metais

Combinação
de ligas

Aplicação

Figura 2.1 Cadeia produtiva dos terras-raras

3. O mercado mundial de terras-raras
3.1. Perfil da produção
O perfil da produção de óxidos de terras-raras passou por uma profunda
transformação ao longo das últimas décadas. A Figura 3.1 mostra a evolução da
produção de óxidos de terras-raras de 1950 a 2007 (Hocquard, 2011). Houve
um decréscimo da produção nos Estados Unidos, e em outros países, e um aumento da produção da China, que levou esse país a uma posição extremamente
7

14

Processo para a separação dos componentes das misturas heterogêneas, com base nas massas específicas.
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dominante. Registre-se que os Estados Unidos já foram autossuficientes na produção de terras-raras, mas ao longo dos últimos anos o país tornou-se totalmente dependente de importações, principalmente da China.

Figura 3.1 Evolução da produção de terras-raras desde 1950
3.2. Tamanho e valor do mercado
Estima-se que, no ano de 2011, o mercado global dos óxidos de terras-raras,
em massa, foi de 158,2 mil toneladas e que, em 2016, esse mercado deverá ser
de aproximadamente 258 mil toneladas8. O mercado de terras-raras pode ser
dividido em seis segmentos, conforme mostrado na Tabela 3.1. O mercado do
segmento energia deve crescer de 27,3 mil toneladas métricas, em 2011, para 62
mil toneladas métricas em 2016.
O mercado mundial de terras-raras, em valor, aumentou de US$ 1 bilhão,
em 2009, para cerca de US$ 11 bilhões em 2011 (McKinsey, 2011). Apesar
desse crescimento, o mercado de terras-raras ainda é muito pequeno quando
comparado com o do petróleo, de cerca de US$ 3 trilhões, e com o do minério
de ferro, de cerca de US$ 200 bilhões.

8

Informação obtida no endereço eletrônico http://www.electronics.ca/presscenter/articles/1607/1/
GLOBAL-MARKET-FOR-RARE-EARTHS-TO-REACH-258-THOUSAND-METRIC-TONS-IN-2016/Page1.html). Página acessada no dia 22 de janeiro de 2011.
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Tabela 3.1 Mercado mundial de óxidos de terras-raras
Segmento

Mercado em 2011
(mil toneladas métricas)

Mercado previsto em 2016
(mil toneladas métricas)

Mecânico/metalúrgico

51,0

77,0

Cerâmica e vidro

39,5

60,0

Químico

24,8

32,6

Energia

27,3

62,0

Eletrônica/ótica

12,0

21,3

Outros
Total

4,0

5,8

158,6

258,7

3.3 Preços
Os preços da maioria dos terras-raras caíram para seus níveis mais baixos
entre 2002 e 2003, antes de começarem a subir gradualmente até 2006. A taxa
de aumento acelerou-se a partir desse ano, havendo um primeiro pico em 2008
e um grande pico de preços em 2011. Apesar do aumento de preços observado
nos últimos anos, houve, no final do ano de 2011, um recuo nas cotações dos
terras-raras. A Figura 3.2 mostra, graficamente, os aumentos de preços FOB na
China do ítrio, de alguns terras-raras leves e do gadolíneo, metal com 99% de
pureza, de 2001 a 2011. Da mesma forma, a evolução de preços do európio,
disprósio e térbio é mostrada, graficamente, na Figura 3.3.

Figura 3.2 Evolução do preço do ítrio, de alguns
terras-raras leves e gadolíneo de 2001 a 2011
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Figura 3.3 Evolução do preço do európio,
disprósio e térbio de 2001 a 2011
3.4. Análise da demanda
O acesso a fontes de suprimento para as demandas atuais e esperadas tem
sido uma grande de preocupação para muitos países e empresas. A China, que
produz 97% dos elementos terras-raras, medidos pelo teor de óxidos, pode eliminar operações ilegais e restringir suas exportações ainda mais. A política da
China é descrita no capítulo 4. Segundo Caifeng (2010), até 2015, a demanda
global de óxidos de terras-raras pode ser de 210 mil toneladas métricas por ano
(Caifeng, 2010). De acordo com a Indutrial Minerals Company of Australia
– IMCOA (2011), em 2015, a demanda será de 185 mil toneladas métricas.
Nesse ano, a oferta da China deverá atingir 140 mil toneladas métricas. Com
base nessas estimativas, para atender à demanda de óxidos de terras-raras em
2015, a oferta de óxidos de terras-raras fora da China deve ser de 45 mil a 70
mil toneladas métricas.
A Tabela 3.2 mostra a previsão de demanda e oferta, por óxido de terras-raras, em 2014 (BGS, 2011). Apesar de ser possível atender a demanda de alguns óxidos de terras-raras mais leves, muitas previsões indicam a possibilidade
de haver escassez de alguns óxidos de terras-raras leves e de óxidos de terras-raras
mais pesados, como disprósio e térbio. É importante registrar que pode haver
déficit também no suprimento de óxido de neodímio e de európio.

Estudos & Pesquisas
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Tabela 3.2 Previsão de demanda e oferta, em 2014, por óxido de terra-rara
Óxido de
terra-rara

Demanda
Toneladas

Superávit/
Déficit

Oferta
Toneladas

%

Lantânio

51050

28,4

54092

26,5

3042

Cério

65750

36,5

79156

38,9

13406

7950

4,4

9909

4,9

1959

34900

19,4

33665

16,5

-1235

Praseodímio
Neodímio

%

Samário

1390

0,8

4596

2,3

3206

Európio

815

0,5

659

0,3

-156

2300

1,3

3575

1,8

1275

565

0,3

512

0,2

-53

2040

1,1

1830

0,9

-210

940

0,5

1181

0,6

241

12100

6,7

12735

6,3

635

200

0,1

1592

0,8

1392

180000

100

203502

100

23502

Gadolínio
Térbio
Disprósio
Érbio
Ítrio
Ho, Tm, Yb,
Lu
Total

3.5. Potencial de produção e reservas
Os elementos terras-raras sempre ocorrem com outros elementos, tais como
fósforo, urânio, tório, ferro, nióbio e estanho, e sempre têm sido produzidos
como coprodutos ou subprodutos. Os elementos mais leves, como lantânio,
cério, praseodímio e neodímio, são mais abundantes e concentrados. De acordo com o USGS (2011), em 2010, a China detinha cerca de 48% das reservas
mundiais de terras-raras e os Estados Unidos detinham aproximadamente 11%.
Segundo esse documento, a África do Sul e o Canadá têm alto potencial de
produção de terras-raras e depósitos de terras-raras também são encontrados na
Austrália, Brasil, Índia, Rússia, Malásia e Malawi. A Tabela 3.3 mostra as reservas mundiais de elementos terras-raras em 2010.
Segundo alguns geólogos, cuidadosa atenção deve ser dada à viabilidade de
mineração e processamento de terras-raras como coproduto de depósitos de fósforo e de minas de titânio e nióbio no Brasil e em outros países (USGS, 2011).
Nesses locais, empresas canadenses, chinesas e dos Estados Unidos avaliaram,
recentemente, vários depósitos de terras-raras associados com o desenvolvimento de outros minérios.
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Tabela 3.3 Reservas mundiais de terras-raras em 2010
País

Reservas
(toneladas métricas)

China

55.000.000

Rússia e outros países
da antiga União Soviética

19.000.000

Estados Unidos

13.000.000

Índia

3.000.000

Austrália

1.600.000

Brasil
Malásia
Outros

48.000
30.000
22.000.000

De acordo com alguns analistas, espera-se que capacidades adicionais de
produção sejam desenvolvidas nos Estados Unidos, Austrália e Canadá dentro
de dois a cinco anos (Lifton, 2009). Os chineses também estão procurando
aumentar sua capacidade de produção em outras regiões do mundo, particularmente na África e na Austrália.
No curto prazo, as iniciativas mais importantes são o projeto Mount Weld
da Lynas Corporation Ltd., na Austrália, e a operação da Mountain Pass pela
Molycorp Inc., nos Estados Unidos, com capacidade para produzir 40 mil toneladas métricas por ano, com uma capacidade adicional de 20 mil toneladas
métricas por ano por parte da Molycorp, até o fim de 2013 (Humphries, 2011).
A Lynas Corporation Ltd., estabelecida na Austrália, tem potencial imediato
para o desenvolvimento de terras-raras leves. O projeto Mount Weld está sendo
desenvolvido e existe a possibilidade de se reabrir a mina de Steenkampskraa
na África do Sul. No ano de 2011, não havia nenhuma mina com produção de
terras-raras nos Estados Unidos. A Molycorp opera uma planta de separação
em Mountain Pass, na Califórnia, e vende produtos concentrados e refinados
a partir de material estocado. Óxidos de neodímio, praseodímio e lantânio são
produzidos para posterior processamento, mas esses materiais não se transformam em metais de terras-raras nos Estados Unidos. No Canadá, existem depósitos que contêm terras-raras pesados, como disprósio, itérbio e európio que são
necessários para a produção de imãs que operam em altas temperaturas.
3.6. Importações e exportações
Em 2009, os Estados Unidos e o Japão foram os maiores importadores de
compostos de terras-raras. A Alemanha, França, Áustria, Estônia, China, RepúEstudos & Pesquisas
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blica da Coreia, Brasil e Rússia também foram importantes importadores desses
compostos. O Japão é o maior importador de metais de terras-raras, seguido
pela França, Bélgica, Índia, Aústria, Brasil, Estados Unidos e China. A Figura
3.4 mostra os principais importadores de compostos e metais de terras-raras em
2009 (BGS, 2011).

Metais de terras-raras
Compostos de terras-raras

Figura 3.4 Principais importadores de compostos
e metais de terras-raras em 2009
A China, em 2009, exportou 38,5 mil toneladas de compostos de terras-raras, seguida pela Áustria, que não é um produtor primário de terras-raras.
Depois da China, os maiores exportadores de produtos semi-acabados de terras-raras são Japão, Estados Unidos e Europa, que importam material primário,
principalmente da China, e exportam produtos processados. Conforme mostrado na Figura 3.5 (BGS, 2011), o terceiro maior exportador de compostos e
metais de terras-raras foi o Japão, seguido por Estados Unidos e Rússia. Outros
exportadores foram Estônia, França, Kazaquistão, Sri Lanka e Alemanha.
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Toneladas

Metais de terras-raras
Compostos de terras-raras

Figura 3.5 Principais exportadores de compostos
e metais de terras-raras em 2009

4. O caso da China
4.1. Política de proteção
Com o objetivo de proteger seus recursos de terras-raras e promover o desenvolvimento dessa indústria na China, a Comissão de Planejamento do Desenvolvimento desse país emitiu um documento, intitulado Interim Provisions
on the Administration of Foreign-Funded Rare Earth Industry, que entrou em vigor em 1º de agosto de 2002. Esse documento dispõe que, na China, é proibido
o estabelecimento de empresas para mineração de terras-raras por investidores estrangeiros. Nas etapas de separação e fundição, permite-se a atuação de
empresas estrangeiras somente por meio de joint ventures de participação ou
de cooperação. Os investidores estrangeiros são estimulados a investir em três
setores da indústria de terras-raras: processamento intensivo, novos materiais e
produtos aplicados.
4.2. Política de agregação de valor e de exportação
De acordo com Hurst (2010), a China quer expandir e integrar totalmente sua indústria de terras-raras, sendo preferidas as exportações de materiais e
produtos com valor agregado. O objetivo da China é construir uma indústria
doméstica e atrair investidores estrangeiros para construir fábricas no país. AsEstudos & Pesquisas
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sim, as empresas terão acesso aos terras-raras e outras matérias-primas, metais e
ligas, além de terem acesso ao emergente mercado chinês. O Ministério da Terra
e Recursos Naturais da China é responsável pelos planos de produção de terras-raras. Isso inclui o estabelecimento anual de cotas de produção e exportação
(Tse, 2011), conforme mostrado na Tabela 4.1.
Tabela 4.1 Cotas de produção, produção estimada
e cotas de exportação da China
Ano

Cotas de produção
(milhões de toneladas métricas)

Produção estimada
(milhões de toneladas métricas)

Cotas de exportação
(milhões de toneladas
métricas)

2006

86,52

119,00

61,56

2007

87,02

120,00

60,17

2008

87,62

120,00

47,45

2009

82,32

129,00

50,15

2010

89,20

130,00

30,26

93,80

112,50
(estimada pela
IMCOA)

30,25

2011

A produção tem sido maior que as cotas. Isso ocorre por causa da mineração ilegal, particularmente das argilas portadoras de terras-raras adsorvidos sob
forma iônica, encontradas no sul da China. A quota de produção para 2011 foi
de 93,8 mil toneladas métricas, o que representa um aumento de 5% em relação
ao ano de 2010. Além das cotas de produção, a China também estabeleceu cotas
de exportação de terras-raras, definidas anualmente em duas fases e em cotas
específicas para produtores e comercializadores domésticos e para joint ventures,
que exportam sob regime de licença (Tse, 2011). Essas cotas são alocadas para
cada empresa. As cotas totais de exportação têm caído continuamente desde
2005, quando eram 65 mil toneladas métricas. Em 2010, a cota de exportação
foi de 30,26 mil toneladas. Esse declínio ocorre principalmente em razão do
aumento da demanda interna. Apesar de a cota de exportação de 2011, de 30,25
mil toneladas, parecer praticamente igual à de 2010, não se pode compará-las,
pois, pela primeira vez, incluiu-se ligas de ferro-liga na cota de 2011. Segundo
Burton (2011), isso representou uma redução de 20% na quantidade de metais
e óxidos de terras-raras exportados.
A China também impôs tarifas de exportação sobre os terras-raras. Neodímio, ítrio, európio, térbio e escândio têm uma tarifa de exportação de 25%,
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enquanto os outros terras-raras estão sujeitos a uma tarifa de 15%. A tarifa de
exportação sobre ligas de neodímio e ligas de disprósio são de 20% (Global Trade Alert, 2011). Além disso, em 2007, a China retirou os créditos do imposto de
valor agregado de 16% sobre as exportações de terras-raras “não desenvolvidos”,
enquanto manteve os créditos para exportações de mercadorias de maior valor
agregado, como ímãs e fósforos. A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE estima que, na compra de matérias-primas de
terras-raras, essa decisão, combinada com as tarifas de exportação, resultaram no
pagamento pelos fabricantes de ímãs fora da China 31% maior que o pagamento pelos fabricantes domésticos (Korinek e Kim, 2010). Esse diferencial de preço
estimula os fabricantes a se mudarem para a China.
4.3. Dependência do Japão e Estados Unidos
O Japão importa 82% de seus terras-raras da China, o que representa cerca de
40% das exportações desse país. As importações dos Estados Unidos representam
18% das exportações de terras-raras da China (Humphries, 2010). O valor das
importações de terras-raras da China pelos Estados Unidos subiu de US$ 42 milhões, em 2005, para US$ 129 milhões, em 2010, o que representou um aumento
de 207,1%. Nesse mesmo período, a quantidade importada caiu de 24.239 toneladas métricas para 13.907 toneladas métricas, o que representou uma redução de
42,6%. O acesso do Japão e Estados Unidos, e outros países de alta tecnológica,
aos terras-raras é vital para seus parques industriais, que produzem uma grande
variedade de peças e produtos finais com presença desses elementos.

5. Terras-Raras no Brasil
5.1. Histórico da produção
Rosental (2008) apresenta um ótimo histórico sobre a produção de terras-raras no Brasil. O início da produção de terras raras no Brasil ocorreu, no final
da década de 1940, na Usina Santo Amaro, localizada em Buena, município de
São Francisco de Itabapoana, localizado no norte do Estado do Rio de Janeiro.
Em 1990, iniciou-se o desenvolvimento do processo para obtenção dos óxidos
individuais de terras-raras de elevados graus de pureza, a partir de concentrados
de terras-raras, em conjunto com o Instituto de Engenharia Nuclear – IEN, tendo como foco os elementos terras-raras médios e pesados. Em 1992, a Indústrias
Nucleares do Brasil – INB firmou contrato com o IEN para desenvolvimento
tecnológico de separação das terras-raras por extração por solventes.
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A unidade de Buena ficou em operação de 1993 a 1996, utilizando matérias-primas estocadas. Nesse ano, essa tecnologia estava consolidada. Nesse período,
produziu-se carbonato de lantânio com pureza de 99%, concentrado de didímio
(praseodímio e neodímio), carbonato de neodímio com pureza de 99,9%, carbonato e óxido de samário com pureza acima de 99,9%, concentrado de gadolínio e
európio e concentrado de terras-raras (itérbio, disprósio, hólmio, európio, itérbio
e ítrio), além de promover a separação do par gadolínio/európio (Tavares, 2011).
Em 1996, finalizou-se estudo para montagem de uma unidade industrial para
processamento de monazita, em substituição à Usina Santo Amaro. Uma unidade
industrial de abertura de monazita, produção de hidróxido de cério e cloreto de
lantânio foi montada em 1997, na Unidade de Caldas, no Estado de Minas Gerais. A licença para operação experimental foi obtida somente em 2004 e foram
processadas 300 toneladas de monazita. Após essa campanha, foi realizada uma
avaliação econômica e decidiu-se pelo encerramento da atividade. Dessa forma,
em 2005, a INB encerrou a atividade de produção desses compostos.
No entanto, a produção de monazita não foi interrompida. Em 2010, na
mina de Buena Sul, a INB produziu 249 toneladas de monazita, que, não comercializada por conter tório, foi incorporada ao estoque da empresa. Também
são produzidos a ilmenita9, a zirconita10 e o rutilo11, que são comercializados e
completam o conjunto dos quatro minerais pesados da areia da jazida.
5.2. Dados do Departamento Nacional de Produção Mineral
As reservas brasileiras de terras-raras são aproximadamente de 31 mil toneladas, representando menos de 1% do total mundial (Andrade, 2010). Essas
reservas estão localizadas nos Estados de Minas Gerais (Poços de Caldas, São
Gonçalo do Sapucaí, Cordislândia, Silvianópolis, Pouso Alegre, dentre outros) e
Rio de Janeiro (São Francisco do Itabapoana).
A importação e exportação de compostos químicos e produtos manufaturados de terras-raras, de 2008 a 2010, são mostradas, respectivamente, nas Tabelas
5.1 e 5.2 (Andrade, 2010).
Em 2010, o Brasil importou compostos químicos e produtos manufaturados de terras-raras no montante de US$ 14,1 milhões. As importações dos
produtos manufaturados foram originadas principalmente dos seguintes países:
China (82%), Estados Unidos (5%), Bulgária (7%), Austrália (2%) e Bélgica
9

Óxido natural de ferro e titânio.

10 Silicato de zircônio.
11 Mineral composto de dióxido de titânio.
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(2%); nos compostos químicos, China (93%), Estados Unidos (2%), Espanha
(2%) e França (2%).
Tabela 5.1 Importação de terras-raras pelo Brasil
Importação
2008

Produto

Compostos químicos

2009

2010

Massa
(ton)

Valor
(US$)

Massa
(ton)

Valor
(US$)

Massa
(ton)

Valor
(US$)

2.274

11.240.000

1.306

6.340.000

1.156

6.062.000

635

5.840.000

327

2.927.000

686

8.092.000

2.909

17.080.000

1.633

9.267.000

1.842

14.154.000

(outros compostos de
cério, óxido de praseodímio, cloretos dos demais
metais das terras raras,
outros compostos dos
metais das terras raras)

Produtos manufaturados

(liga de cério, com teor
de ferro inferior ou igual
a 5%, em peso (“mischmetal”), metais de terras
raras, escândio e ítrio,
mesmo misturados ou
ligados entre si,ferrocério
e outras ligas pirofóricas*)
Total

*Ligas pirofóricas são aquelas que soltam faíscas quando atritadas.

Tabela 5.2 Exportação de terras-raras pelo Brasil
Exportação
Produto

2008

2009

2010

Massa
(ton)

Valor
(US$)

Massa
(ton)

Valor
(US$)

Massa
(ton)

Valor
(US$)

36

659.000

21

386.000

21

365.000

421

895.000

321

735.000

506

1.083.000

457

1.554.000

342

1.121.000

527

1.448.000

Compostos químicos

(óxido cérico, outros
compostos dos metais das
terras raras)

Produtos manufaturados

(ferrocério e outras ligas
pirofóricas)
Total
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O Brasil exportou, em 2010, compostos químicos e produtos manufaturados no montante de US$ 1,4 milhão. O principal país de destino dos compostos
químicos exportados foi a Espanha (99%). Para os produtos manufaturados, os
principais países de destino foram Reino Unido (27%), Canadá (21%), Angola
(21%), Estados Unidos (17%) e Países Baixos (4%). Observa-se, então, que o
mercado brasileiro de terras-raras é pouco expressivo, tanto em termos de importação quanto de exportação.
Com relação aos requerimentos para pesquisa mineral de terras-raras, observou-se uma grande mudança. Em 2010, foram apresentados 65 requerimentos,
enquanto nos cinco anos anteriores eles foram praticamente inexistentes.
5.3. Potencial brasileiro
Além das areias monazíticas situadas ao longo da costa, principalmente no
litoral sul da Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro, dispõe o Brasil de grande potencial de terras-raras em aluviões fluviais, no vale do Sapucaí no Sul de
Minas Gerais, na mina do Pitinga, associado à cassiterita12, e nos complexos
alcalinos de Araxá (MG), Catalão (GO), Tapira (MG), Poços de Caldas (MG)
e Seis Lagos (AM). As reservas de minério de terras-raras em Catalão superam
15 milhões de toneladas, com teores acima de 4% óxido de cério mais óxido de
lantânio (Carvalho, Bressan, 1997; Tassinari, Kahn, 2001). Segundo Loureiro
(2011), o Brasil tem enorme potencial para produzir terras-raras. Ele cita três
depósitos e trinta e seis ocorrências de terras-raras no Brasil. Os depósitos citados são: Catalão I, Araxá – Área Zero13 e Poços de Caldas – Morro do Ferro.
5.4. Novos projetos
Muito tem se falado acerca de novos projetos de produção de terras-raras no
Brasil. Neste estudo serão citados dois novos projetos: Projeto Araxá e Pitinga.
5.4.1. Projeto Araxá
A MBAC Fertilizer Corp. – MBAC anunciou, em julho de 2011, que adquiriu uma opção de compra de 100% do Projeto Araxá, que compreende quatro áreas que cobrem 214 hectares no município de mesmo nome, localizado na
região oeste do Estado de Minas Gerais. Em setembro de 2011, a MBAC exerceu essa opção de compra. O principal mineral encontrado no Projeto Araxá é a
monazita, com uma distribuição típica de terras-raras, embora o teor de európio
12 Dióxido natural de estanho.
13 A área central do depósito com maiores teores de óxidos de terras-raras.
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seja anômalo em algumas amostras. A Tabela 5.3 mostra a distribuição em massa
de óxidos de terras-raras na monazita.
Tabela 5.3 Distribuição em massa de óxidos de terras-raras na monazita
Óxidos de terras-raras

Distribuição de massa (%)

Lantânio

29,46

Cério

48,64

Praseodímio e neodímio

18,06

Samário

1,59

Európio

0,33

Gadolínio

0,64

Disprósio

0.30

Itérbio

0,04

Ítrio

0.94

Os recursos minerais do Projeto Araxá foram classificados pelo principal geólogo da Amazon Geoservices Ltda, de acordo com as exigências do NI 43-101,
de 2 de dezembro de 2011. A estimativa de recursos minerais inferidos, conforme mostrado na Tabela 5.4, é de 2,7 milhões de toneladas com teor médio de
óxidos de terras-raras de 8,39%, corte de 6%, teor médio de óxido de nióbio de
1,41% e teor médio de óxido de fósforo de 9,91%.
Os graus mostrados na Tabela 5.4 colocam os depósitos de Araxá como
um dos mais elevados do mundo. Os altos teores de terras-raras e nióbio
tornam esses depósitos um dos mais valiosos do mundo por tonelada de
minério. O minério de nióbio e o minério de fosfato podem ser processados
utilizando tecnologias conhecidas (MBAC, 2011). O minério de terras-raras
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é passível de ser lixiviado14 por solução de ácido sulfúrico ou por fusão alcalina e isolado para produzir óxidos de alta pureza, por meio de extração por
solvente ou processos de trocas iônicas15. Dessa forma, testes metalúrgicos
estão em andamento. Uma planta piloto entrará em operação no segundo
quadrimestre de 2012 e, no período de seis a oito meses, vai gerar os parâmetros técnico-operacionais do projeto.
Tabela 5.4 Recursos minerais inferidos do Projeto Araxá
Teor de corte
(óxidos de
terras-raras)
(%)

Recursos
inferidos*
(milhões de
toneladas)

Óxidos de
terras-raras
(%)

Óxido de fósforo
(%)

Óxido de nióbio
(%)

0

8,0

5,90

9,75

1,00

2

8,0

5,90

9,75

1,00

4

6,9

6,25

9,70

1,05

6

2,7

8,39

9,91

1,41

8

1,0

10,90

11,78

1,95

10

0,5

13,03

13,01

2,25

* Recursos minerais inferidos não são reservas e não demonstram viabilidade econômica

5.4.2. Pitinga
A mina de Pitinga, localizada na Província de Presidente Figueiredo (AM),
no Estado do Amazonas é explorada desde 1982 pela Mineração Taboca S.A.,
sendo um dos maiores depósitos de cassiterita do mundo (Vieira e Lins, 1997).
Individualmente, é a maior produtora brasileira de cassiterita. A Mineração Taboca atua na mineração e metalurgia de estanho e outros minerais industriais.
Em 1973, o grupo controlador da empresa incorporou a empresa Mamoré Mineração e Metalurgia e verticalizou a produção. O grupo minerador peruano
Minsur, adquiriu da Paranapanema, em 2008, o controle acionário da Mineração Taboca e da Mamoré Mineração e Metalurgia. Ao assumir a mina, a Minsur
resolveu reavaliar a rota técnica do projeto “Rocha Sã”, tendo como foco não
somente o estanho, mas também a recuperação de outros minerais associados na
jazida (Relatório Técnico 27, 2009).

14 Lixiviação é o processo de extração de uma substância presente em componentes sólidos por meio de
sua dissolução em um líquido.
15 Processo de remoção dos íons presentes em um meio aquoso, por meio de resinas catiônicas e aniônicas.
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Ensaios de concentração em escala piloto, efetuados pela Mineração Taboca, mostraram a possibilidade de se obter concentrados de xenotímio, com um
teor de 20% de ítrio, como subproduto da produção de cassiterita (Vieira e
Lins, 1997). Além de xenotímio, outros minerais também podem ser obtidos
como subprodutos: zircão (40% Zr), niobatotantalatos (40% Nb2O5 e 4%
Ta2O5) e um misto contendo 90% de xenotímio e 10% de zircão (Torem e
Scorzelli, 1995). Um estudo de separação de xenotímio do zircão foi realizado
por Torem e Scorzelli (1995).
Vieira e Lins (1997) mencionam que os resultados de ensaios de microflotação permitiram concluir que na faixa de pH entre 2 e 3, os minerais em
questão, tratados previamente com HCl ou com HNO3, apresentavam alguma seletividade na presença de ácido oleico ou de um ácido graxo denominado comercialmente de DP1-6256; no entanto, os teores dos produtos obtidos
não foram considerados satisfatórios. Loureiro (2011) apresentou a composição química do concentrado de xenotímio da mina de Pitinga, conforme
mostrado na Tabela 5.5, e a distribuição dos elementos terras-raras, conforme
mostrado na Tabela 5.6.
Tabela 5.5 Composição química do concentrado
de xenotímio da mina de Pitinga
Constituintes

Teor (% peso)

Óxidos de terras-raras

61,60

Óxido de zircônio

6,20

Óxido de silício

3,70

Óxido de tório

0,59

Óxido de urânio

0,07

Óxido de fósforo

27,60

Óxidos de ferro, alumínio, nióbio e estanho

0,24

Observa-se, na Tabela 5.5, que o teor de óxidos de terras-raras é bastante
alto, correspondendo a 61,60%. Já a distribuição de terras-raras mostra a
predominância dos elementos pesados, que totalizam 98,4%. Uma questão adicional em relação à mina de Pitinga é a contaminação radioativa na
planta de redução aluminotérmica, onde é produzida a liga ferro-nióbio a
partir do resíduo da planta de concentração da cassiterita, que acumula minerais desses elementos, provenientes do minério primário granítico. Como
o granito matriz da jazida primária também contém urânio e tório, além
da zirconita, essa parcela radioativa é segregada na escória da produção da
Estudos & Pesquisas

29

liga Fe-Nb. A solução técnica do descarte da escória radioativa, enterrada e
armazenada em trincheiras abertas no solo, foi definida pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, que fiscaliza o cumprimento da norma
de proteção ambiental (Relatório Técnico 27, 2009).
Tabela 5.6 Distribuição dos elementos terras-raras
Elemento

(%)

Lantânio

---

Cério

0,07

Praseodímio

0,01

Neodímio

0,04

Promécio

---

Samário

0,25

Európio

0,04

Gadolínio

1,20

Total de leves

1,61

Térbio

1,41

Disprósio

10,64

Holmio

3,27

Érbio

14,27

Túlio

2,98

Itérbio

20,97

Lutécio

2,73

Ítrio

42,13

Total de pesados

98,40

Na área de terras-raras, a Mineração Taboca assinou, em 2009, um acordo
de desenvolvimento com a Neo Material, que dava a esta empresa acesso à mina
de Pitinga para avaliar se concentrados de terras-raras pesados podiam ser comercialmente produzidos16. Esse acordo fez parte da estratégia da Neo Material de
garantir o suprimento de matérias-primas fora da China. Um ano e meio foram
gastos para processamento dos “rejeitos” da mina de Pitinga, que foram acumulados durante 30 anos de mineração aluvial e de rocha primária. O processo para
recuperar terras-raras pesados permitiu a recuperação de estanho, nióbio e tântalo.

16 Informação obtida no endereço eletrônico http://www.raremetalblog.com/2011/08/neo-material-technologies-pitinga-hree-project-still-a-work-in-progress.html#tp. Página acessada no dia 24 de
janeiro de 2012.
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Segundo a presidente da Neo Material, já que o concentrado de mineral
pesado pode ser produzido economicamente, o foco deve ser a recuperação de
xenotímio e terras-raras, tendo como coprodutos estanho, nióbio e tântalo. Dois
laboratórios estão focados na recuperação de concentrados magnéticos dos resíduos. O trabalho continuaria, até o final de 2011, relativo ao processo de rocha
primária, que poderia gerar mais xenotímio a ser isolado e processado. Ela também fez referência ao fato de que a Neo Material, na área de terras-raras leves,
está trabalhando com duas companhias que contam com recursos de atrativa
mineralogia, grau, peso, distribuição de terras-raras e coprodutos.
Também é importante registrar que essa empresa tem um acordo com a
Mitsubishi, no qual a empresa japonesa financiará custos associados com o desenvolvimento de terras-raras pesados relativos à mina de Pitinga. Como parte
desse acordo, a Neo Material compromete-se a usar seus melhores esforços para
incluir a participação da Mitsubishi na fase comercial do projeto com a Mineração Taboca e para alocar parte dos concentrados de terras-raras produzidos a
partir de Pitinga para uso próprio da Mitisubishi17.
5.5. Instituições de pesquisa
O Brasil conta grupos de pesquisa distribuídos em muitas universidades e
centros de pesquisa. Instituições de pesquisa da área nuclear têm importante
atuação na área de terras-raras, pois, associada à monazita até então explorada
no Brasil, há ocorrência de tório e urânio.
Entre as instituições de pesquisas brasileiras, podem ser destacados o Centro de Tecnologia Mineral – Cetem, a Universidade Federal de Minas Gerais
– UFMG, a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, a Universidade
Federal de Sergipe – UFS, a Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, a
Universidade de São Paulo – USP, o Insitituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT,
a Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras – CERTI, o Instituto de Pesquisas Nucleares – IPEN, o Instituto de Energia Nuclear – IEN e o
Centro de Desenvolvimento e Tecnologia Nuclear – CDTN.
Segundo Santos18, “está no momento de reforçar que há competência e o problema maior agora é o Brasil pensar as terras raras como um assunto prioritário,
e preparar a mão de obra especializada para isso. Os especialistas e pesquisadores
estão se aposentando, e há falta de engenheiros de minas e geólogos, por exemplo”.
17 Informação obtida no endereço eletrônico http://boards.fool.co.uk/neo-materials-technologies-12056427.aspx?sort=threaded. Página acessada no dia 24 de janeiro de 2012.
18 Informação obtida no endereço eletrônico http://advivo.com.br/blog/luisnassif/os-problemas-das-terras-raras. Página acessada no dia 24 de janeiro de 2012.
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5.6. Necessidade de uma política industrial
A elevação nos preços e a redução no fornecimento global dos terras-raras podem gerar problemas em algumas cadeias produtivas do Brasil. A Fábrica Carioca
de Catalisadores – FCC, única fabricante no Brasil de catalisadores para o craqueamento do petróleo nas refinarias, já está sentindo os efeitos do cenário restritivo
dos terras-raras. Segundo Menezes19, o Brasil corre risco de abastecimento.
O óxido de lantânio, matéria-prima utilizada nas atividades da FCC, subiu,
em dois anos, de US$ 5 por quilograma para US$ 140 por quilograma. A empresa consome uma média de 900 toneladas desse óxido por ano. O mercado
espera que as cotas de exportação dos chineses possam ser alteradas. Se não tiver
catalisador, o Brasil não tem como produzir gasolina, afirmou Menezes. A FCC
iniciou um projeto de construção de uma nova unidade para fabricar outro tipo
de catalisador, que não depende dos terras-raras e é voltado para a produção
de óleo diesel. É importante ressaltar que, a partir de 2015, a MBAC, com a
implantação do Projeto Araxá, poderá vir a ser uma fornecedora de óxido de
lantânio para a FCC.
Além da cadeia do refino de petróleo, a metalurgia voltada para o setor automobilístico também está enfrentando dificuldades. A empresa Ligas Gerais, que
produz ligas de terras-raras para empresas de fundição, que, por sua vez, abastecem as indústrias de autopeças, não tem conseguido comprar matéria-prima
da China. De acordo com o diretor da empresa, a China está enviando para o
Brasil o material já pronto, com valor agregado. Está em análise a interrupção
da produção para só revender o produto chinês20.
A WEG S.A., tradicional fabricante de equipamentos elétricos, também
pode enfrentar problemas. Segundo Nau (2011), em 2010, a empresa consumiu 1.175 quilogramas de ímãs ferrite e 2.366 quilogramas de ímãs NdFeB.
Em 2011, o consumo de ímãs ferrite caiu para 997 quilogramas e o consumo
de ímãs NdFeB aumentou para 2.863 quilogramas. Além disso, houve um aumento de 250% no preço desse ímã, que ainda não se estabilizou. Nesse cenário,
é interessante que se pesquise tecnologias de motores que não dependam de
terras-raras (Nau, 2011).
O aumento dos preços de ímãs que contêm terras-raras abre a possibilidade da fabricação em outros países, que não a China, inclusive no Brasil. Nesse
19 Informação obtida no endereço eletrônico http://www.valor.com.br/arquivo/900737/falta-de-produto-coloca-em-risco-operacao-das-refinarias. Página acessada no dia 24 de janeiro de 2012.
20 Informação obtida no endereço eletrônico http://www.valor.com.br/arquivo/900737/falta-de-produto-coloca-em-risco-operacao-das-refinarias. Página acessada no dia 24 de janeiro de 2012.
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sentido, a Fundação CERTI vem desenvolvendo estudos para a implantação de
uma cadeia produtiva de imãs de terras-raras no Brasil.
O cenário atual evidencia a necessidade de uma política industrial para se
implantar uma cadeia produtiva de terras-raras no Brasil. Nesse sentido, foi
muita adequada a publicação da Portaria Interministerial nº 614, de 30 de junho de 2010, que instituiu o Grupo de Trabalho Interministerial sobre Minerais
Estratégicos – GTI-ME, com a finalidade de elaborar propostas de integração,
coordenação e aprimoramento das políticas, diretrizes e ações voltadas para minerais estratégicos, conduzidas pelo Ministério de Minas e Energia – MME e
pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação – MCTI, cujas recomendações para terras-raras foram apresentadas por Lins (2011):
•

criar um grupo de trabalho de coordenação;

•

realizar um estudo prospectivo;

•

fazer um levantamento geológico;

•

formatar programas de P,D&I;

•

realizar a integração em projetos inovadores;

•

promover articulações público-privadas.

6. Conclusões
A demanda por terras-raras no mundo já é significativa e deve se tornar mais
importante ainda no futuro, especialmente nas áreas de alta tecnologia. Atualmente, os elementos terras-raras estão presentes em vários produtos comerciais,
como, por exemplo: catalizadores; monitores; ímãs permanentes e baterias. Na
área de defesa, podem-se destacar as aplicações de terras-raras em caças, sistemas
de controle de mísseis, de defesa antimísseis e de comunicação.
O mundo é farto em terras-raras, sendo muito grande o potencial de produção de seus óxidos em vários países. No entanto, a China, além de dominar
o mercado mundial de óxidos de terras-raras, domina também o mercado de
metais e de ligas desses elementos. A posição dominante da China tem causado
uma grande dependência por parte de muitos países, inclusive do Brasil.
Um plano estratégico parece ter sido concebido e implementado na China
ao longo das últimas décadas, com o objetivo de se construir uma cadeia produtiva integrada no país. As políticas de pesquisa e desenvolvimento, de proteção
do mercado interno e de construção de uma cadeia para agregação de valor
parecem ser pontos importantes desse plano.
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Até 2015, estima-se que a demanda global de óxidos de terras-raras deverá
ser de 185 mil a 210 mil toneladas métricas por ano. A oferta da China deverá
atingir 140 mil toneladas métricas. Com base nessas estimativas, para atender a
demanda de óxidos de terras-raras em 2015, a oferta desses óxidos fora da China
deverá ser de 45 mil a 70 mil toneladas métricas.
Apenas os projetos Mount Weld, na Austrália, e Mountain Pass, nos Estados
Unidos, têm capacidade para produzir 60 mil toneladas métricas por ano até
2013. Apesar de ser possível atender a demanda de alguns óxidos de terras-raras,
muitas previsões indicam a possibilidade de haver escassez de outros, como disprósio, térbio, neodímio e európio.
Os preços da maioria dos terras-raras caíram para seus níveis mais baixos
entre 2002 e 2003, antes de começarem a subir desse período, havendo um
primeiro pico de preços em 2008 e um grande pico em 2011. Mesmo com o
grande aumento de preços dos óxidos de terras-raras nos últimos anos, o mercado mundial ainda é muito pequeno quando comparado com outros mercados,
como, por exemplo, o do petróleo e do minério de ferro.
O Brasil já foi produtor de terras-raras, mas não apresenta, oficialmente,
grandes reservas desses elementos. Apresenta, no entanto, depósitos com grande
potencial de produção de óxidos de terras-raras. Atualmente, existem alguns
projetos minerários em andamento ou em análise.
Merecem destaque os Projetos Araxá, da empresa canadense MBAC, e a
mina de Pitinga, explorada pelo grupo peruano Minsur. O primeiro poderá ser
uma importante fonte de óxidos de terras-raras em 2015; o segundo poderá ser
uma fonte de óxidos de terras-raras, principalmente pesados.
Mais importante que a atividade de mineração de terras-raras no Brasil é
a construção de uma cadeia produtiva para se agregar valor ao recurso natural.
Apesar de importantes iniciativas, é clara a falta de uma política industrial para
os terras-raras no Brasil. Muitas empresas brasileiras correm risco de desabastecimento, caso não haja mudança no atual cenário mundial.
Apesar de muito importantes, as iniciativas não devem se limitar à produção
de mais uma mercadoria mineral para exportação, mas devem incluir atividades
de pesquisa e desenvolvimento e de processamento dos terras-raras, de forma a
construir uma indústria de alta tecnologia e de alto valor agregado no Brasil, a
exemplo do que ocorreu e ocorre na China.
Nesse sentido, foi importante a constituição, no âmbito do Poder Executivo, do Grupo de Trabalho Interministerial sobre Minerais Estratégicos, com a
finalidade de elaborar propostas de integração, coordenação e aprimoramento
das políticas, diretrizes e ações voltadas para minerais estratégicos.
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