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Contexto Terras Raras 

• Novo “superciclo” da mineração sustentado pela transição energética global e economia 
verde  Valorização mundial dos minerais críticos e estratégicos; 

• Consolidação da dominância da China   Controle total da cadeia produtiva (projeto de 50 
anos); 

• Dependência dos países produtores de Terras Raras (concentrados) para avanço na cadeia 
produtiva (China domina 60% da produção de ETR e nas demais etapas, cerca de 80 a 90%); 

• Agregação tecnológica (Programa “2025 Made in China”) e domínio de mercado; 

• Geopolítica - Vulnerabilidade estratégica  fragilidade das economias industriais; 

• EUA, Japão, Alemanha  busca de parcerias em todos os elos da cadeia produtiva, novas 
fontes de fornecimento, acordos, elevado prazo requerido para maturação dos projetos, 
gargalos tecnológicos  (mineração até os produtos manufaturados)  lacuna com a China. 

 



Produção e Reservas 

Mundiais - 2018 

DESTAQUE : A partir de 2011/12, o 
Brasil passa a ocupar com o Vietnã o 

posto de segundo maior detentor 
de reservas ( 22 Mt) de Terras 
Raras no mundo (em MG, BA, GO e 
SP). Os EUA reativaram Moutain Pass 
(MP Materials com a falência da 
Molycorp) e a Austrália / Malásia com 
a Lynas (Mount Weld). Groelândia 
surgindo forte no cenário. 



PRODUÇÃO MUNDIAL – 1950 - 2020 

Fonte : Roskill Rare Earths Market Outlook Report, 2021.  

Os EUA estão buscando 
parcerias com outros 
países para atender suas 
necessidades de Terras 
Raras (Canadá, Austrália 
e Groelândia).  As minas 
de Moutain Pass/ MP 
Materials (EUA), Mount 
Weld/Lynas (Austrália) e 
uma mina na Malásia (da 
Lynas e refinadora no 
porto industrial de 
Kuatan investindo 
US$230 milhões)  
entraram em produção. 



DOMINÂNCIA DA CHINA 

 

 A China 

treinou durante 
anos centenas e 
centenas de 
especialistas 
em terras raras 
em suas 
universidades. 

Os Estados Unidos foram o principal produtor mundial de terras raras dos anos 1960 aos 
anos 1980 (Mina de Moutain Pass). No entanto, a China assumiu a liderança na década 
de 90 e é o produtor dominante desde então (atingiu 98%, atualmente 60%) 

Inflexão 
China 

https://elements.visualcapitalist.com/chinas-dominance-in-rare-earth-metals/


DOMINÂNCIA DA CHINA 

 
• Além de Bayan Obo, as outras minas de terras raras na China incluem Daluxiang  e 

Maoniuping na província de Sichuan, bem como depósitos de argila contendo REE 
por adsorção iônica nas províncias de Jiangxi, Hunan, Fujian, Guangdong e Guangxi; 

• Domínio de 80 a 85% da produção de imãs de NdFeB no mundo (domínio de toda 
cadeia produtiva das Terras Raras); 

• Cerca de 53 minas de ETR na China  e mineração ilegal – Produção e Comercialização 
pulverizada inclusive com lotes de 100 gramas e embalagens 40 Kg; 

• Adensamento tecnológico  “2025 Made in China “ : objetivo de 

transformar o país em uma potência industrial e tecnológica. De “Fábrica do 

mundo” para  ser o “Centro tecnológico do mundo“  demanda maior 
consumo de produtos manufaturados de ETR (Agregação tecnológica) e outros 
minerais críticos e estratégicos. 
 

 



DOMINÂNCIA DA CHINA 

 

A China posicionou REEs (Terras Raras) como um 
componente essencial de seu plano de 100 anos de 
domínio global até 2049, o centenário da sua 
revolução comunista , controlando 
estrategicamente o mercado global de REE a preços 
subsidiados. 
 



Ocorrências Mundiais de 

Terras Raras 

S 

Fonte – USGS (2017) 

Apesar da produção atual 
de concentrados (China, 
Austrália, Malásia e EUA) 
de REE–Elementos de 
Terras Raras, existem no 
mundo uma enorme 
quantidade de ocorrência 
de depósitos.  

Os esforços de exploração 
especialmente nos seguintes 
países: Austrália, Canadá, 
Rússia. China, Finlândia, 
Groenlândia, Índia, Quirguistão, 
Madagascar, Malawi, Malásia, 
Moçambique, Namíbia, África 
do Sul, Suécia, Tanzânia, 
Turquia, Vietnã e Brasil. 



Projetos Mundiais e Nacionais 

Fonte:  DNPM, USGS, VALE 

Projetos no Brasil 

Projeto Serra Verde (Minaçu/GO)- 2021-

2022 (Argilas Iônicas) 

 

Projetos com estudos de viabilidade  

Morro do Ferro (MG) 

CBMM (MG) 

Pitinga (Minsur) (AM) 

Mosaic / CMOC (MG/GO) 

 

* Avaliação de rejeitos para aproveitamento 

* Avaliação escórias (Nb, Ni, Cu,  Zn) 

metalúrgicas / Reciclagem 

* Extração como sub produtos (Nb, P, Sn, etc) 



FATORES QUE VIABILIZAM UMA 

OCORRÊNCIA  DE  TERRAS RARAS 
• Qualidade do depósito mineral  composição dos 

elementos de ETR (pesados e leves) constituintes  valor 
da “cesta de terras raras” de cada depósito 
(principalmente ETR pesadas; 

• A demanda diferenciada por cada REO (óxidos) ; 

• Caracterização  tecnológica e conhecimento da jazida; 

• Implicação dos elementos radioativos presentes 

(separação, gerenciamento, armazenamento, %, etc); 

• Presença de materiais contaminantes; 

• Cotações dos elementos  ETR (primário ao manufaturado; 

• Rota tecnológica bem definida  garantir um concentrado 

de boa qualidade (teor superior a 30%); 

• Perspectivas dos mercados (1); 

• Infraestrutura local – água, energia, etc); 

• Logística 

• Fatores de competitividade regionais; 
• Segurança jurídica e regulatória; 

• Riscos envolvidos; 

• Custos e exigências ambientais; 

• Licenciamento ambiental; 

• Atratividades das políticas minerais; 

• Liberdade de mercado; 

• Licença Social 

• Cultura local – religião, sociedade, etc e 

• Nacionalismo de recursos naturais (contrapartidas,  

exigências extraordinárias, exigências de conteúdo local, etc). 

• Subsídios e incentivos  Segurança e soberania  

nacional (Políticas estratégicas nacionais)  
(1) :Importante destacar que a China domina mais  
de 80% do refino dos concentrados de Terras Raras,  
exercendo um poder monopolista na compra na  
aquisição dos concentrados exercendo controle 
( Poder de barganha e Geopolítica). 
 
 



IMPORTÂNCIA DAS TERRAS 

RARAS 

Os minerais Terras Raras movimentem cerca de US$ 4 bilhões mas 
envolvem produtos que representam US$ 4 trilhões. O fator 
multiplicativo é da ordem de mil. Sem o uso de Terras Raras, não se 
tem esses produtos com alta performance (com uso mais econômico e 
eficiente ou único) e valor agregado (como baterias, imãs), para  
enfatizar a sua importância na economia mundial atual e futura. As 
propriedades magnéticas, elétricas, ópticas e químicas únicas dos REEs 
os tornaram essenciais e insubstituíveis em várias aplicações 
tecnológicas. 



IMPORTÂNCIA DAS TERRAS RARAS 

  

 A questão da indisponibilidade dos 
ETR e minerais críticos revelou um 
alto grau de fragilidade para as 
grandes nações industrializadas e 
com ampla base tecnológica.  
 
 

Fonte: https://worldview.stratfor.com/article/geopolitics-rare-earth-elements 



Cadeia Produtiva ETR (Imãs) 

Fonte:  
ABDI  

Usos e Aplicações das “Terras Raras”: Magnetos, Fosforescentes, Baterias, Catalizadores, Cerâmicos, Vidro-
Polimento, Defesa (lasers, fibras óticas), Ligas (Tecnologias verdes  Geração Eólica e Mobilidade) 

Universo PD&I das ETR no Brasil: Codemge (LabFabITR), UFMG, UFSC, IPT, CDTN, Fundação  

Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI) e Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração  
(CBMM),  MCTIC, ABDI (Projeto ETR Brasil), Projeto REGINA (Rare Earth Global Industry and New  
Application)- Acordo Cooperação Brasil Alemanha 



APLICAÇÕES ETR  

Fonte: Mbac 

À medida que a demanda por imãs cresce, o mesmo 
ocorre com o consumo doméstico chinês (devido à 
própria demanda de veículos elétricos do país e às suas 
exportações do produto de valor agregado).  



EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE 

VEÍCULOS  HÍBRIDOS E ELÉTRICOS 
Em 2028, a Adamas 
Intelligence projeta 
que a demanda 
global por óxido NdPr 
aumentará a uma 
taxa de 
aproximadamente 
7.000 toneladas por 
ano, exigindo a 
adição de nova 
capacidade de 
produção nos 
projetos de 
mineração para 
atender o mercado. 



EVOLUÇÃO DA GERAÇÃO DE ENERGIA 

RENOVÁVEL NO MUNDO 
Em 2050, a IEA 
(Agência 
Internacional de 
Energia) projeta um 
percentual de até 
69% de energia 
renovável   enorme 
demanda de imãs 
para geração de 
energia eólica  e uso 
em motores elétricos 
e automóveis. 



CONFLITO CHINA  - JAPÃO (2011) 

Disputas em 2010/11 com o Japão em 
torno de áreas de pesca detonaram a 
retaliação da China no fornecimento de 
Terras Raras a este país, levando a uma 
explosão de preços e estabelecimento 
de quotas de exportação. "No Oriente 
Médio há petróleo; na China, temos os 
Terras Raras", declarou em 1992 Deng 
Xiaoping, arquiteto da transformação 
econômica chinesa. Em 2014 houve decisão 
contrária da OMC (Organização Mundial do 
Comércio (OMC) contra essas cotas. 

Choque de realidade nas principais 

economias dependentes das Terras Raras 

 Geopolítica e Vulnerabilidade e novas 

tecnologias 

https://ca.reuters.com/article/idUSBREA2P0ZK20140326
https://ca.reuters.com/article/idUSBREA2P0ZK20140326


Vulnerabilidade EUA 
 

Vulnerabilidade  Ruptura na Economia dos EUA?    Choque comercial EUA-China (2019) 
 
O crescente domínio da China é o resultado do baixo custo de produção, minas competitivas 
(baixos salários e pouca regulação ambiental) e uma estratégia definida há 50 anos e os países 
do resto do mundo se permitiram tornar-se dependentes de um exportador centralizado 
(China); 
 

A China domina toda a cadeia produtiva e em contraste, os EUA têm somente 
uma mina em operação (envia seu concentrado para a China) e nenhuma 
capacidade de processamento das Terras Raras em escala comercial ao longo da 
cadeia produtiva. Importam 80%  dos seus compostos e metais de terras raras da 
China. Toda a indústria de armamentos americana e alta tecnologia dependem 
destes insumos. 
 

https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2021/mcs2021-rare-earths.pdf
https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2021/mcs2021-rare-earths.pdf


Vulnerabilidade EUA 
 

A indústria de veículos elétricos (EV) é um dos pilares do 
polêmico programa “Made in China 2025”, que visa dominar os 
campos de alta tecnologia em todo o mundo.  
As Terras Raras são essenciais para milhões de empregos 
futuros em setores de tecnologia. São “trilhões de dólares de 
produto interno bruto” e a competitividade da indústria 
automobilista no Ocidente. A China almeja produzir 50% dos 
veículos elétricos do mundo e 50% dos veículos híbridos do 
mundo até 2025” (Dudley Kingsnorth, professor da Curtin University em Perth).  
 



POSICIONAMENTO DO BRASIL  

Assim, o Brasil deverá avaliar seu posicionamento nas Terras Raras, buscando 
sua inserção nas  cadeias globais de suprimento, aproveitando a 
oportunidade de estabelecer novas parcerias, garantindo acesso a novas 
tecnologias e a novos mercados, além de agregar valor ao longo da cadeia 
produtiva. O momento abre novas perspectivas de projetos no Brasil. 
Visando o aproveitamento das potencialidades das Terras Raras no Brasil, seria  
importante avaliar um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados 
abrangente que contém todas as informações relevantes sobre depósitos / 
ocorrências REE (Big Data) e integração das políticas públicas.  
Uma boa prática seria a governança integrada de um sistema de PD&I 
englobando todos os atores envolvidos e buscando sinergias.  
 



Obrigado! 
 

Tasso Mendonça Júnior 
Diretor ANM  
 
 


