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Quem são as terras raras? 

17 elementos químicos 

Leves  pesadas  



Prá que servem as terras raras? 

 

Fonte: UFSC 



Quais são as oportunidades e 
os riscos? 

• Mercado mundial é da ordem da U$ 20 Bi 

• Brasil tem importantes reservas, com ótimo 
potencial 

• Mercado de matéria prima dominado pela China, 
que tem reservas, tecnologia e mercado consumidor. 

• Existe mercado consumidor no Brasil: WEG, 
Petrobras e outros. 

• Cadeia envolve mineração, concentração, separação 
de cada uma das TR, fabricação produtos   

• Existem players relevantes no Brasil. 



US Geological Survey 2019 

Vietnam empatou com Brasil na 2ª colocação em reservas 



China domina o mercado 

2015         2020  

Lynas, 

Australia 

Mas já surgiu concorrência: Lynas (AU) e Montain Pass (EUA)  



18    19       

Preços de óxidos de 

Neodimio e praseodímio 

estão relativamente 

constantes no último 

ano 

Evolução dos preços: a 

bolha de 2011 

Óxido de disprósio aumentou 35% no último ano 

(ago2018-ago 2019)  



Há bastante 

terras raras no 

Brasil. 

 

Especialmente 

Naquele 

quadrado azul. 



Projetos de mineração 
apresentados 

no IV Seminário de Terras Raras, 
USP, 17 e 18/10/2017 

• Minsur – Pitinga  AM 

• China Molybdenum CMOC – Catalão GO 

• CBMM – Araxá – MG 

• Serra Verde – Minaçu GO 

 



CBMM tem TR na sua mina de Nióbio,  

em Araxá 



Investimentos da CBMM 

• CBMM investiu na etapa de concentração, 
chegando a capacidade de 2000 t/ano 

• Investiu em planta piloto de separação, 
capacidade de 10tpy 

• Investiu em projetos Embrapii para realizar a 
redução dos óxidos de Nd e Pr 

• Investiu em projeto BNDES para a fabricação 
do pó da liga NdFeB com microestrutura 
controlada. 



Pitinga é mina de estanho e tântalo,  

com potencial para terras raras 



China Molybdenum CMOC 

 comprou da AngloAmerican  

mina de nióbio  e fosfato, que contém ETR: 





Mineração Serra Verde investiu 
US$100M no seu projeto terras raras 



Concentração das terras raras 

• Na Mina de Araxá os ETR estão na monazita, 
em partículas de 10 µm, associadas com 
Fe3O4. Custo de concentração é relativamente 
alto. 

• Na Mina da Serra Verde, os ETR estão 
adsorvidos na superfície das partículas de 
argila. O custo de concentração dos ETR é 
potencialmente mais baixo.  
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Separação das terras raras 

• Os 17 elementos são quimicamente muito 
semelhantes, dificultando sua separação. 

• A separação por ser feita por extração por 
solventes, em cascata, com CAPEX muito alto. 

• Uma empresa canadense, a Innovation 
Metals,  afirma ter desenvolvido novo 
processo (SX) que, com CAPEX de U$15M, 
separa 2500t/ano de ETR. 

• Se concentrado tiver 13% de óxido de 
neodímio, a U$50/kg Nd2O3 , dá US16M/ano. 



Separação das Terras Raras 

• Esta etapa crítica do processo, etapa de 
grande agregação de valor ao produto, ainda 
não tem projetos conhecidos em andamento 
no Brasil. 
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Relembrando: 
Prá que servem as terras raras? 

 

Fonte: UFSC Ímãs de terras raras 



Revestimento 

Usinagem 

Sinterização e 

tratamento térmico 

Moagem autógena 

Decriptação 

por H2 

Produção de 

Ligas-Strip 

Casting 

Redução eletrolítica 

Compactação e 

orientação sob campo 

magnético 

Magnetização 

Embalagem 

PARA PRODUZIR ÍMÃS DE 

TERRAS RARAS 
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Fonte Codemg 
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 Obras civis e de infraestruturas em 

conclusão 

 Já iniciada a entrega de equipamentos 

 Previsão de início de produção: 1º 

Sem/2020 

 Investimento total previsto: R$ 175 

milhões 

 Capacidade instalada: 100 t/ano de ímãs 

 
 

 

Implantação do 1º laboratório-fábrica de 
ligas e ímãs de terras-raras do hemisfério sul 

Localizado em Lagoa Santa/MG, LabFabITR tem área total de 9.645 m² 

Solução a caminho 



Viabilização da cadeia 
produtiva de ímãs 

• Mineração e concentração  (U$ 3/kg ETR) 

• Separação dos óxidos de terras raras (US$50/kg 
Nd) 

• Produção de Nd metálico (US $60/kg Nd) 

• Produção da liga 

• Fabricação do ímã  (US$100/kg ímã) 

• Usos dos ímãs no mercado brasileiro 

• Reciclagem dos ímãs 

 



Viabilização da cadeia 
produtiva de ímãs 

• Mineração e concentração 

• Separação dos óxidos de terras raras  

• Produção de Nd metálico 

• Produção da liga 

• Fabricação do ímã   

• Usos dos ímãs no mercado 
brasileiro 

• Reciclagem dos ímãs 

 

Cetem,  USP 

Cetem, CDTN 

IPT 

USP+IPT 

UFSC+IPT 

WEG 

 

Apoio da Academia ao 

desenvolvimento 



INCT – Instituto Nacional de Ciência e 

Tecnologia em Terras Raras (CNPq CAPES 

FAPESP) – projeto aprovado 

 
Instituições: IPT, USP, UFSC, CETEM, IPEN, CERTI, 

CDTN 

 

R$ 7 Milhões aprovados 

 

Prazo: 3 anos, termina em jan. 2020 



Viabilização da cadeia 
produtiva de ímãs 

• Mineração e concentração 

• Separação dos óxidos de terras raras  

• Produção de Nd metálico 

• Produção da liga 

• Fabricação do ímã   

• Usos dos ímãs no mercado 
brasileiro 

• Reciclagem dos ímãs 

 

MSV 

? 

Labfab 

Labfab 

Labfab 

WEG 

produção 



Óxido Nd,Pr 

Redução IPT para Nd,Pr 

Elaboração liga Nd-Fe-B em FIV IPT seguido de 

Strip Casting 

Moagem em Jet Mill (IPT) 

Pó de NdFeB 

Orientação 

Compactação 

Sinterização 

Tratamento térmico 

Revestimento contra corrosão 

Hidretação 

Aplicação 

PROJETO FUNTEC 

 

 

Obtenção de imãs de 

(Nd,Pr)FeB a partir de 

óxido de Didímio 

 

 

 

 

 

 

Contratado em 2019 

 

2019-2022 (2,5 anos) 

Scale up 

Piloto 
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conclusões 

• A oportunidade surgida em 2011, com a bolha 
de preços, deu origem a uma importante 
reunião de esforços acadêmicos e 
empresariais sonhando com a construção 
dessa cadeia. 

• A cadeia produtiva está “quase” viabilizada: só 
não está claro quem está interessado em 
correr o risco de assumir a etapa da Separação 
das Terras Raras. 
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• Grato pela atenção, 

 

• Fernando JG Landgraf 

 

• F.landgraf@usp.br 
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