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Porque são chamados elementos de terras raras?

�Em 1817,Carl Axel Arthenius, isolou na Suécia numa pedreira um
mineral escuro que chamou de Gadolino.
�As revistas de mineração que leio E&MJ, Mining Magazine , ME,
vem desde 2010 fazendo sempre referencias a eles.vem desde 2010 fazendo sempre referencias a eles.
�A principal razão tem sido a atitude intempestiva da China, que
produz cerca de 95% deles, de restringir a exportação em beneficio
do seu consumo interno e de suas necessidades futuras.
�Desde antes do ano 2000, as operações existentes no mundo
fecharam, devido aos baixos preços praticados pela China
(praticando dumping).
�A China é conhecida por ter uma legislação trabalhista e
ambiental menos rigorosa do que as que existem no ocidente. Este
cenário está agora sendo mudado. Recentemente foi criada uma
associação, tendo como objetivo reverter este quadro, visando a
sustentabilidade.



�Esta situação coincidiu com a maior demanda mundial p/
fabricação de produtos de alta tecnologia.

�A alta demanda motivou grande elevação de preços no mercado,
o que está ativando o interesse em produzi-los em outros países,
aproveitando as oportunidades, inclusive no Brasil. Depois de 2011aproveitando as oportunidades, inclusive no Brasil. Depois de 2011
houveram até baixas, exceto em alguns deles.



Na décadadécada dede 8080 os metalurgistas recorriam a 10 “metais raros”; nos
anosanos 9090 eram 15, e na primeiraprimeira décadadécada dodo séculoséculo XXIXXI, são 50, entre
os quais as 17 terras-raras.

AsAs terrasterras--rarasraras::

Não são raras.

Estão raras.Estão raras.

Algumas continuarão a estar raras: Európio – Disprósio – Térbio -
Neodímio... (?)

Atualmente os ETR mais críticos são o Disprósio e Térbio,
produzidos unicamente na China e há poucos projetos fora deste
país que possam produzi-los (J. Lifton, 2010).

Não haverá indústrias baseadas na produção de imãs permanentes,
fora da China sem que tenham a garantia do fornecimento de
Disprósio e Térbio (J. Lifton, 2011).



Quais são estes elementos cujos nomes eram pouco conhecidos
da nossa comunidade ?



�Citam-se alguns:

�Bastnasita – CO3F (La,Ce)
�Monazita – P04 (Le,La,Y,Th)
�Xenotima – PO4Y

�Encontram-se mais comumente em fosfatos de carbonatito,�Encontram-se mais comumente em fosfatos de carbonatito,
formações ferríferas, formações aluvionares e outras.

�Os teores de ETR nos minerais são bastante variados e até
altos, sendo geralmente de um digito, embora alguns trabalhos
citem valores maiores. Não se conhece as recuperações
individuais obtidas nas industrias.É pratica referir-se sempre a %
de Neodímio (Nd) equivalente.Não se conhece a razão. A maior
parte da comercialização é feita com óxidos (ETRO).



As grandes potências dependem deles muito:

� (Lanthanum) Lantânio: óculos de visão noturna.
� (Neodymium) Neodímio: sistemas de orientação, comunicações.
� (Europium) Európio: lâmpadas fluorescentes e fosforescentes em
lâmpadas e monitores.
� (Erbium) Érbio: amplificadores em fibra óptica de transmissão de� (Erbium) Érbio: amplificadores em fibra óptica de transmissão de
dados.
� (Samarium) Samário: ímãs que estão permanentemente estável
em altas temperaturas.
� (Samarium) Samário: armas guiadas com precisão.
� (Samarium) Samário: "Ruído branco" de produção em tecnologia
stealth, que permite tornar os equipamentos aviões, submarinos e
outros menos visíveis a radares e outros meios de detecção.



Ao longo do séc. 20, com a intensa industrialização desenvolvida,
foram aplicados praticamente todos os elementos da tabela
periódica, como na indústria Química (catalisadores, ligas de aço),
indústria nuclear, aeroespacial semicondutores e etc., incluindo os
ETRs, como por exemplo:

- O cério é agente de polimento do vidro por excelência; (O Japão- O cério é agente de polimento do vidro por excelência; (O Japão
diz já ter desenvolvido um produto alternativo).

- O európio é insubstituível para reproduzir o vermelho nos écrans
de computadores e televisões;

- O érbio é insubstituível em cabos ópticos para comunicação a 
longa distância. 





Outros como: praseodímio, neodímio, samário, gadolínio ou

disprósio, são essenciais em motores, geradores elétricos,

atuadores, e outros componentes elétricos ou optoeletrônicos,

integrados em equipamentos como computadores, automóveis,

turbinas eólicas, armamentos, equipamentos de telecomunicação,

defesa ou domésticos.defesa ou domésticos.

O lantânio, cério, európio, gadolínio, térbio ou ítrio são utilizados
também, cada um especificamente em: lâmpadas fluorescentes,
baterias elétricas e em refrigeradores magnéticos.



�Segundo estudos do Congresso dos EUA o consumo
mundial de 134.000kg em 2010 deverá passar para
180.000 em 2012.
�As estimativas do faturamento anual são muito
inseguras, provável que esteja de 5 a US$10 bi.
�Está havendo muito interesse de muitos países na�Está havendo muito interesse de muitos países na
pesquisa e implantação de projetos novos, e na
reciclagem.
�Os preços depois de 2010 começaram a cair,
resultando em insegurança para investidores.
Mas,mesmo ficando em níveis mais baixos acreditam
certos investidores na viabilidade de bons depósitos.



� O massivo investimento em prospecção/exploração realizado
no período 2000-2008, revelou-se num esforço frustrado nos
resultados das descobertas alcançadas; As grandes jazidas
minerais, em tonelagem e em qualidade, já eram conhecidas.
�O governo japonês liberou US$1,2bi p/ pesquisas de materiais
alternativos, desenvolvimento de processos de reciclagem e
exploração mineral no exterior. Isto é interessante para o Brasil,exploração mineral no exterior. Isto é interessante para o Brasil,
para se fazer JVs. Já estão em andamento acordos com o
Cazaquistão e a Mongólia.
�Equipes de exploração japonesas anunciaram, em 2011, terem
sido descobertos grandes depósitos submarinos em águas ultra
profundas 3500-6000m na Polinésia.
�Está havendo muito interesse de muitos países na pesquisa e
implantação de projetos novos.
�Uma alternativa bastante razoável está sendo a reabertura das
minas paradas.



�Tem sido comentado que não se dispõe ainda, na
indústria mineral, de uma metodologia segura para
identificação e avaliação de depósitos de ETR.

�Não se tem dúvida de que será possível superar esta crise
no Ocidente. Varias empresas estão empenhadas emno Ocidente. Varias empresas estão empenhadas em
desenvolver novos projetos no momento. Foi divulgado que
se tenha desde 2009 cerca de 150 projetos de exploração
no mundo.

� As tentativas de reciclagem não tem sido satisfarias até
agora.



�A China possui depósitos em duas regiões: o interior da
Mongólia, onde as terras raras são subprodutos da produção do
ferro, e no sul da China, onde elas são encontradas em meio a
terras argilosas.
� Apesar de o processo de extração variar em cada uma destas
regiões, os dois utilizam altos níveis de agentes químicos tóxicos,
poluentes.poluentes.
�A mina de Bayan Obo (Mongólia) Iniciou produção em 1927, é a
maior do mundo. Está num deposito que possui recursos de 48-
100milhões t, teor 6% ETR0.
�A mina de Mountain Pass, Ca. Está sendo reativada. Paralisada em
2000, devido a exigências ambientais. Deixaram muito passivo
ambiental que foi removido. Sua modernização e expansão foi
orçada em US$781 milhões. A capacidade da fase 1 é de 40.000 kg
TRO. Molycorp adquiriu a Simet S/A. Pol., maior fabricante da
Europa, de produtos que utilizam ETR. Ela está garantindo seu
mercado europeu.



�Projeto Frontier / África do Sul. Participação da Anglo America.
Realizado um IPO.
�Projeto Kvanefield / Groenlândia, Teor baixo. Licença
problemática. Recursos 619Mt.
�Mt. Weld / Austrália, da Linux Corp. É o deposito mais rico
conhecido. Fase 1 de 11000kg previsto 2012.
�Thor Lake / Canadá- recursos 227Mt, p/iniciar em 2016.�Thor Lake / Canadá- recursos 227Mt, p/iniciar em 2016.
�Como se vê, existe elevado potencial de eservas no mundo
�Muitos projetos vistos nternet estão na fase de viabilidade.
�Varios projetos anunciados possuem Tório e Urânio, o que é
proibido.
�No Brasil a MBAC annciou ter encontrado potencial de 8-1o Mt no
carbonatito do Barreiro em Araxá, teor 8-10% TRO. Primeiro passo
será a construção de uma planta piloto o que é sensato
�Da descoberta de um deposito, até a implantação, leva um
mínimo de 10 anos.

















�1946 até 1962 – Orquima.
�1962 até 1966 - CBTN Companhia Brasileira de
Tecnologia Nuclear.
�1966 até 1972 - Administração da Produção da
Monazita APM/CNEN.Monazita APM/CNEN.
�1972 até 1992 - Nuclemon Nuclebrás de
Monazita e Associados.
�1992 até 2005 – INB.



�1946 até 1962 – Orquima, empresa privada situada em
St. Amaro - SP, assumida pelo governo em 62. Foi a
primeira a destacar o Brasil como pequeno produtor,
utilizando monazita e exportando e utilizando európio
pela primeira vez em TVs;
�Foi assumida pela CBTN, que em meados da década de�Foi assumida pela CBTN, que em meados da década de
60, iniciou a produção de concentrados de ítrio por
extração com solventes;
�Final da década de 60, foram desenvolvidas técnicas de
separação de neodímio.
�Em 1992 foram desativada instalações de St. Amaro,
assumindo a INB.
�Entre 93 até 96 somente operaram unidades de
demonstração em Caldas e Buena.



�Em 2004 obteve LO para planta ind. de Caldas; depois de
tratar somente 300 de monazita, foi paralisada por não
ter viabilidade.
�Esta experiência acumulada pela Nuclebrás, através de
suas subsidiarias, constitui todo o acervo técnico que se
teve. Infelizmente as pessoas passam, e não sei comoteve. Infelizmente as pessoas passam, e não sei como
consolidar esta experiência.
�Presentemente o CETEM está se empenhando com seus
técnicos. Vamos ver no que dá. Existem também poucos
técnicos confiáveis no mundo para se contratar sua
consultoria. Foi comentado que somente existem 5 russos
no mundo com essa experiência, considerados confiáveis.



No Brasil, que caminhos?

�Inventariar, caracterizar e avaliar as ocorrências e
depósitos conhecidos de terras-raras (TR), selecionando os
mais promissores e estabelecendo prioridades.

�Integrar o bem mineral terras-raras num programaprograma dede
prospecçãoprospecção dede metaismetais rarosraros, em ambientes geológicosprospecçãoprospecção dede metaismetais rarosraros, em ambientes geológicos
cuidadosamente pré-selecionados, tendo como alvosalvos
principaisprincipais (entre outros ?): i) os granitos alcalinos (plutons)
da região de Pitinga (Madeira, Água Boa, Europa) e seus
depósitos/ocorrências polimetálicas Sn-Zr-Nb/Ta-U-TR; ii)
os granitos rondonianos e as suas mineralizações Sn-
Nb/Ta-U-TR; iii) as “argilas de adsorção iônica”, formadas
em ambientes geológico-morfo-climáticos favoráveis à
concentração de terras-raras pesadas (ETRP);



�Caracterização tecnológica, avaliação de teores,reservas
e desenvolvimento sistemático de trabalhos de P,D&I para
recuperaçãorecuperação dede terrasterras--rarasraras comocomo coco--produtoproduto ouou
subprodutosubproduto dede minériosminérios polimetálicos de Ti (anatásio), Nb
(pirocloro), P (apatita), Sn (cassiterita), Nb-Ta (niobo-(pirocloro), P (apatita), Sn (cassiterita), Nb-Ta (niobo-
tantalitas), Zr (zircão) e de seus rejeitosrejeitos ((fosfogessofosfogesso)) e
escórias (da produção da liga de Fe-Nb), os três primeiros,
em complexos carbonatíticos, os outros em granitos (e/
ou rochas alcalinas da região amazônica);



�Pesquisa e definição de processosprocessos dede beneficiamentobeneficiamento ee dede
extraçãoextração dasdas terrasterras--rarasraras, no(s) depósito(s) selecionado(s),
se necessário seguindo caminhos inovadores;

�Implantação de um amplo programa de P,D&I que leve
ao desenvolvimento,desenvolvimento, emem cadeiascadeias produtivas,produtivas, dede processosprocessos eeao desenvolvimento,desenvolvimento, emem cadeiascadeias produtivas,produtivas, dede processosprocessos ee
dede produtosprodutos dede altoalto valorvalor agregadoagregado, como se especifica no
PNM 2030, do Ministério das Minas e Energia (MME).



� Haider, Mathias – DNPM- In the Mine e comunicação do

autor.

�Machado, Iran- Brasil Mineral edição 306, 2011.

�Primeiro seminário de Terras Raras CETEM, vários trabalhos,

2011.

�Revistas E&MJ, Mining Engineering, Mining Magazine,

Revista Brasil Mineral,e In the Mine, varias edições 2011,20012.

�Pesquisas varias na internet.



Darcy Jose GermaniDarcy Jose Germani

Agosto 2012Agosto 2012

Obrigado.Obrigado.


