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1. PREFACIO

£ função precípua da Comissão Nacional de Ener-

gia Nuclear — CNEN— manter-se atualizada quanto aos múl-

tiplos aspectos concernentes aos elementos químicos de in-

teresse para a energia nuclear. Neste sentido, a Direto-

ria Executiva III, solicitou a elaboração do presente tra-

balho, um ensaio no delineamento da situação mundial e, em

particular, a do Brasil, com referência aos lantanídeos —

incluídos aqui o próprio lantânio e o Itrio — comumente de

ncminados terras raras. Visa-se, assim, dar consistência

às estratégias e táticas político-administrativas p«?rtinen

tes ao referido conjunto de elementos, adequando-as aos in

teresses nacionais.

Com base em parte da bibliografia disponível,

foi analisada a situação mundial, com o propósito de situar

o Brasil no contexto de cada aspecto particular abordado:

geologia dos depósitos minerais, fontes, usos, reservas e

produção; consumo, preços e estado do conhecimento nacional.

Reservas, produção e consumo são objetos de par-

ticular atenção. No Brasil, ao lado das dificuldades na

produção de monazita a partir dos placeres marinhos, anota-

se a grande expansão das reservas de lantanídeos identifi-

cadas em rochas geneticamente relacionadas a pretéritos vul

canisnos. Vastos recursos desta origem carecem de melhor

conhecimento. A partir de 1987, a Companhia Vale do Rio

Doce devera produzir 4.000 t/ano de óxidos de terras raras,

utilizando o anatãsio — minério de titânio — de Teplra (MG),

quintuplicando a produção do pais. 0 consumo aparente

nacional foi estimado em 1,750 t em equivalente oxido de

terras raras. Neste número inclui-se o significativo con-

sumo embutido (cerca de 4% da composição) nos catalizado-

res importados pela PETROBRÂS, para uso na destilação fra-

cionada do petróleo, que não é registrado pelas nossas es-

tatísticas oficiais, avaliado em 490 t/ano, em OTR.

Merecem destaque algumas constatações mais nota-
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veis, tais como: a crescente importância das rochas rela-

cionadas a vulcanismos — carbonatitos e alcalinas — como

fontes de terras raras; utilização de lantanldeos na fabri^

cação de imãs permanentes mais eficazes; o recente ingres-

so da China no mercado mundial e sua enorme reserva mine-

ral, até há pouco desconhecida pelo ocidente; os recentes

progressos tecnológicos com o desenvolvimento das ligas

Nd-Fe-B e Al-8Fe-4Ce; a crescente utilização de compostos

e metais isolados em detrimento das misturas mais com-

plexas, e, por fim, a nova técnica de separação e análise

pelo processo de ioni2ação seletiva de átomos, através de

ra-tos "laser" sintonizado com o comprimento de onda carac-

terístico de cada elemento, facilitando a obtenção daque-

les de separação singular mais difícil e a obtenção de pro

autos ultrapuros.

Ao final do trabalho, um resumo dos títulos ant£

riores e as conclusões mais significativas.

Por oportuno o autor agradece a inestimável cola

boraçao prestada pelo geólogo Alberto Castello, que revi-

sou o texto, Eliane Barbosa Pessoa e Nádia Maria Lioi Go-

mes que pacientemente cuidaram da datilografia e ao dese-

nhista Sérgio da Silva pelo que colaborou na feitura de

capa e dos desenhos, não se afastando todavia de sua exelu

siva responsabilidade pelo texto final, era seu conteúdo e

forma.

* * * * * * *

* * * * *

* * * *

* * *

* *

*
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2. GENERALIDADES

Situe-se inicialmente os lantanldeos no seu uni-

verso químico. 0 grupo do escândio, na Tabela Periódica

dos Elementos, é composto pelo escândio, o Itrio, o lantâ-

nio e o actlnio. Na mesma casa do lantânio — IIIA do 69 pe

rxodo — situam-se mais 14 elementos denominados lantaní-

ffeos (Pig. 1). Na casa do actlnio — IIIA do 79 período —

o fenômeno se repete, nela situando-se também 14 elementos

denominados ac'inldeos. Todos esses elementos constituem

a família ou grupo IIIA da Tabela.
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Figura 1' - Lantanldeos: Posição no Quadro Periódico

Elementos
dos

Ante a impossibilidade prática de se localizar

os 14 lantanídeos na mesma casa do lantânio, eles são nor-

malmente representandos numa fileira abaixo da Tabela Pe-

riódica dos Elementos. O mesmo acontece com os actinideos

com relação â casa do actlnio.

Aos 14 elementos, é prática usual, principalmen-

te no comércio e na indústria, agregar-se o próprio lantã-

nio e o ítrio, por razões adiante consideradas. Assim, te

mos, pois, 16 elementos:
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NOME

(Lantânio)

Cêrio

Praseodímio

Neodímio

Promêcio

Samario

Európio

Gadollnlo

Têrbio

Disprósio

Hõlmio

Érbio

Túlio

Itérbio

Lutécio

(Itrio)

SÍMBOLO

(La)

Ce

Pr

Nd

Pm

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

Lu

(Y)

Devido ao aspecto terroso de seus õxidos e a uma

primitivamente suposta escassez de ocorrência na crostater

restre, os lantanldios foram denominados de terras raras.

Esta denominação chegou a abranger o escândio, o Itrio e o

próprio lantânio, face â similaridade de propriedades quí-

micas conjugada ã freqüentes associações destes com os lan

tanldios propriamente ditos, na natureza. Do lado do actí

nio e actinldios, utilizou-se a denominação de segundas ter

ras raras.

Para melhor caracterização, reproduz-se os grãfi^

cos de propriedades químicas e físicas de Gschneidner (20):

na Figura 2 a relação entre raio iônico e número atômico

dos elementos; na Figura 3, a variação do ponto de fusão

com o crescimento do número atômico; na Figura 4, a varia-

ção do momento magnético com o crescimento do número atômi
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co e, finalmente, na Figura 5, a relação entre o número de

elétrons 4f desemparelhados e a temperatura Curie.

I I I I I I I • I I » • i

£,.::„;•,,,£,
NÚMERO ATÔMICO

Figura 2- Lantanídeos: Raio

iônico trivalente, relacio-

nado ao número atômico.

NIÍMERO ATÔMICO

Figura 3- Lantanídeos: Pon

to de fusão dos metais as-

sociados ao número atônico.

Lantanídios, lantânios ou terra* raras são utili

zados como sinônimos no presente trabalho para designar os

16 elementos, salvo observações em contrario. Algumas ve-

zes eles são também referido3 por grupos: do cério, do ter

bio, do ítrio —ver Tabela 1 — ou como lantanídios leves,

do La até o Eu, e lantanideos pesados, do Gd até o Lu.

O interesse tecnológico pelos lantanídeos, vem

se afirmando de maneira crescente ao longo dos anos. Ins-

tituições e profissionais se mobilizam para a realização pe

riódica de conferências internacionais destinadas ao trato

dos aspectos que lhes são específicos. Segunda Conferên-

cia sobre Pesquisas de Terras Raras, foi realizada de 24 a

27 de setembro de 1961, no Colorado, em Glenwood Spring,
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TABELA 1

LANTANlDEOS: GRUPOS, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E ÕXIDOS

III- GRUPO DO ÍTRIO

N9 ELEMENTO

I - GRUPO DO CÉRIO

1. Lantânio

2. CÊRIO

3. Prasodímio

4. Neodímio

5. Promêçio

6. Samãrio

II - GRUPO DO TÉRBIC

1. Európio

2. Gadolínio

3. TÊRBIO

4. Disprõsio

NUMERO
ATÔMICO

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

PESO
ATÔMICO

138,92

140,13

140,92

144,27

145

150,35

152,0

157,26

158,93

162,51

VALENCIA
TÍPICA

3

3;4

•3; 4

3

3

2;3

2;3

3

3;4

3

OXIDO

La2°3
C e 02
Pr4°ll
Nd2°3
Pm2°3
Sm2°3

EU2°3
Gd2°3
Tb4°7
Dyo0,

1.
2.

3.
4.
5.

6.

ÍTRIO

Hõlmio

firbio
Túlio

Itérbio

Lutécio

39
67

68
69

70

71

88,92

164,94

167,21

168,94

173,03

174,99

3
3

3

3

2;3

3

Y2°3
H O O

mm mf

ErO3

T»2O3

Yb O

Lu2°3

FONTE: "Rare Metals Handobook" (21)*.

* As chamadas em números entre parentesís dizem respeito âs
Referências Biblioorãficas.
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sob os auspícios da Divisão de Metalurgia do Instituto Den

ver da Universidade de Denver. Neste encontro, conforme

seus anais, foram tratados aspectos como: 1- propriedades

químicas das terras raras e seus compostos; 2- propriedades

mecânicas e metalúrgicas dos metais de terras raras e suas

ligas; 3- propriedades termodinâmicas dos metais de terras

raras, suas ligas e compostos, e, 4- sulfetos, boretos e

nitratos de terras raras. Os anais (37) da conferência fo

ram publicados no ano seguinte. Em 1982 foi publicado os

anais jã da 15a* conferência, realizada na Universidade de

Missouri, de 15 a 18 de junho de 1981, reiterando-se o in-

teresse jã consolidado ao longo do tempo;

60 62 64 66 68

NUMERO ATÔMICO

Figura 4- Lantanldeo3; Momento

magnético de Ions trivalentes

a temperatura ambiente, rela-

cionado ao número atômico.

S0 100 TSÔ~2ÔO 250 SOO '
TEMPERATURA CURIE, K

Figura 5- Lantanldeos: te
laçâb entre o numero de
elétrons e temperatura.

A empresa Molycorp Inc. vem realizando levanta-
mentos bibliográficos sobre aplicações especificas mais re
levantes dos lantanldeos. Dentre outros, um "Application
Report 7907" (16) foi realizado sobre a uti l ização como ca
talizador e outro "Application Report 8109" (26) sobre apli-

i

caçoes ópticas.
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Rhône-Poulenc, Inc., dispõe de publicação (27)
sobre uma das questões econômicas básicas que ê a separa-
ção comercial das terras raras.

3. GEOLOGIA

Minerais com lantanídeos, tomado como exemplo dcs
mais expressivos a monazita, encontram-se amplamente dis-
tribuídos na crosta terrestre, como constituinte acessório
de variados tipos litolõgicos. A monazita ocorre nas ro-
chas Igneas, exceto aquelas provenientes de magma básico.
Ocorre também em rochas sedimentares e metamõrficas. Po-
dem conter lantanídeos os dioritos, granitos, pegmatitos,
carbonatitos, veios pneumatoIIticos, argilitos, arenitos,
gnaisses, xistos e outras litologias. Estas ocorrências
são em geral tanto menos expressivas, quanto na sucessão
de eventos geológicos a que estiveram historicamente subme
tidas, mais próximo se encontrarem de sua origem Ignea prl.
mária. Não há noticia de depósitos econômicos, por exem-
plo, em granitos ou gnaisses.

Processos geológicos subseqüentes, atuando sobre
as fontes primarias, deram como resultado concentrações eco
nomicamente explotãveis.

Função dos processos genéticos secundários, dois
tipos básicos de jazimentos podem ser distingüidos: aqueles
resultantes dos processos erosão-transporte-sedimentação se-
letiva, em geral recorrentes, até que tenham atingido teo-
res econômicos, como é o caso dos placeres ou outros even-
tuais depósitos sedimentares, e aqueles resultantes predo-
minantemente de processos plutônicos, pneumatollticos e hi
drotermais, relacionados tardiamente à derrames basálticos
ou outras atividades de vulcanismo, como é o caso dos depó
sitos associados as rochas alcalinas e carbonatitos, gerâ L
mente ainda enriquecidos pelos processos de intemperismo.
Em qualquer hipótese, 00 depósitos econômicos, quanto âs
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suas gêneses, são mundialmente de natureza secundária, ex-
ceção feita apenas aos pegmatitos, nos quais algumas raras
expiotações são efetuadas com aproveitamento de minerais
de terras raras como subproduto.

3.1- Minerais

Pelas suas afinidades físico-químicas, os lanta-
nideos estão freqüentemente associados ao tório e ao urâ-
nio. £ comum também, pela mesma razão, sua coexistência
com o niõbio, o titânio, o estanho e o ferro.

Uma relação de treze minerais com terras raras é
apresentada na Tabela 2. Face ã complexa composição da
maioria deles, cada um, em geral, associa-se ã dois ou mais
elementos químicos de interesse econômico. A monazita (s_i
licofosfato de cério, lantânio, neodíroio e tório), um mine
ral de terras raras, é também, universalmente, uma das
principais fontes de tõrio. A torita, mineral-minêrio de
tório, pode ser fonte comercial de terras raras; esta como
subproduto.

A essa associação de vários elementos de valor
econômico no mesmo mineral, acrescenta-se a associação de
diferentes minerais em um mesmo deposito, como fatores im-
portantes a serem considerados, especialmente na explota-
ção: é o caso da ilmenita, zircão, monazita e rutilo, con-
sorciados nas areias pesadas.

3.2- Tipos de Jazimento

Do exposto acima, conclui-se que, os depósitos
econômicos de minerais de terras raras distribuídos pelo
globo, segundo sua gênese, podem ser classificados em dois
grandes grupos: os depósitos sedimentares e os relaciona-
dos a rochas Igneas. Para os propósitos do presente traba
lho, esta distinção jã é satisfatória.
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TABELA 2

LANTANlDEOS - MINERAIS E COMPOSIÇÃO QUÍMICA

MINERAL COMPOSIÇÃO

Monazita

Bastnasita

Apatita

ATanita

Cerianita

Euxenita

Fergusonita

Gadolinita

Goiasita

Samarskita

Torita

Torogumita

Xenotlmio

(Ce, La, Nd, Th) (PO4, SiO4)

CeFCO,

Ca5 (PO4, CO 3) 3 (F, OH, Cl) cora TR*

(Ce, Ca, Y) (Al, Fe) 3 ÍSiO4)3 (OH)

CeO

(Y, Ca, Ce, U, Th) (Nb, Ta, Ti) 2 Og

(Y (Nb, Ta) O4

Be2FeY2Si2O10

SrAl3(PO4)2 (OH)5 HO2 com TR*

(Y, U, Ce, Ca, Fe, Pb, Th) (Nb, Ta, Ti, Sn)

^ com TR*

(SiO 4) 1 - x (OH)4x com U, Pb e Th

YPO4

*TR- Terras Raras

3.2.1- Depósitos Sedimentares

Complexos eventos geológicos atuaram na gênese

dos depósitos. Relacionados basicamente aos fatores que

dizem respeito aos processos de erosão/sedimentação — de-

sagregação, deposição seletiva — a partir do protominê-

rio, formam-se sedimentos, as vezes litifiçados e novamen-

te desmantelados, até sua apresentação na forma atual como

placeres marinhos ou fluviais, ricos em minerais pesados-il

menita, rutilo, monazita, zircão. A maior densidade des-

tes minerais em relação a outros, como o quartzo e o felds
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pato, propicia a concentração daqueles no meio aquoso. Pia
ceres recentes, i«ss, também paleoplaceres, podem abrigar ex
pressivos teores Oc minerais pesados. Em geral, os jali-
mentos objetos dt interesses econômicos atuais, são de for
inação recente e m..rinhos.

A explotação de terras raras de placeres geral-
mente têm como minério alvo a monazita. Estes depósitos
com minerais pesados são universalmente difundidos. Sua
explotação depende, era geral, do aproveitamento simultâneo
de dois ou mais minerais, para que a operação seja econoiai
camente exeqüível. A monazita é uma das principais fontes
de lantanldeos no mundo, fornecendo também tõrio, do qual
ela é uma das fontes básicas.

A natureza física, morfológica, granulométrica
destes depósitos de areia ou sedimentos, associadas â fi-
siografia da localização dos mesmos, como não poderia dei-
xar de ser, têm profundas: conseqüências quanto aos proces-
sos de explotação a serem utilizados. Estes aspectos dos
depósitos brasileiros nos Estados da Bahia, Espirito Santo
e Rio de Janeiro, foram muito bem descritos por Vanuzzi (47).

3.2.2- Deposito* Igneoe

Designa-se deposit J Igneos àqueles originados a
partir de um magmatismo de caráter alcalino, carbonatlti-
co. As rochas alcalinas e carbonatitos vêm assumindo no
cenário mundial uma importância cada vez mais proeminente,
em decorrência dos depósitos geralmente poliminerãlicos —que
muitas vezes abrigem. Em geral, interessante e necessária
se faz, por razões econômicas, a explotação simultânea de
dois ou mais de seus minerais.

A partir de sua origem, estas litologias evoluí-
ram através de processos metamorficos, por vezes coroados
superficialmente pela ação do intemperismo, dando origem
aos depósitos poliminerãlicos de interesse econômico, mui-
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tas vezes com associação de minerais de terras raras, ex-

plotáveis sob a condição de co-produto ou subproduto.

Os complexos alcalinos e carbonatíticos, guando

submetidos ao intemperismo, em geral mais marcante nas la-

titudes tropicais, além dos aludidos efeitos na sua compo-

sição, tornam-se fisicamente mais favoráveis à lavra, de-

corrência da natural redução da resistência ao desmonte.

Do mesmo grupo, os pegmatitos, resultante das fa

ses finais do magmatismo granitico, embora de menor impor-

tar ei a, também podem apresentar reservas de minerais de

terras raras, igualmente explotãveis também como co-produ-

to ou subproduto.

3.3- Fontes Econômicas

Dois minerais se destacam como minérios canerciais

de lantanideos: a monazita ( silicofosfato de cério, lantâ

nio, neodímio e tõrio) e a bastnasita (flúorcarbonato de

metais de terras raras).

As reservas de monazita, em geral placeres, uni-

versalmente mais dispersas, distribuem-se por grande núme-

ro de países, constituindo atualmente a principal fonte de

lantanideos, atendendo mais de 50% da demanda mundial. A

bastnasita é responsável por mais de 40%, restringindo-se

sua produção basicamente aos Estados Unidos da América e ã

República Popular da China. Da grande produção americana

de terras raras, apenas cerca de 5% é proveniente da mona-

zita.

Da apatita tem-se obtido grandes volumes de lan-

tanideos, principalmente na União Soviética, como co-produ

to; também na República da Africa do Sul.

Outros minerais de menor participação percentual

podeio localmente assumir destacada importância, mesmo como

subproduto ou co-produto (Tabela 2).
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O xenotímio tem sido freqüente fonte de Itrio e

dos lantanídeos pesados.

No Brasil, a monazita conforme será adiante con-

siderada, tem sido a única fonte comercial de lantânios.

Esta situação deverá ser profundamente modificada, ainda

nesta década, face ã sua prevista obtenção como subproduto

na indústria do titânio a partir do anatãsio (oxido de ti-

tânio) , com início previsto para 1987 (ver titulo 6.2).

Desde então, a monazita deverá compor apenas cerca de 20%

da produção nacional.

Presentemente oonstata-se uma marcante e segura

tendência mundial para a perda de hegemonia das jazidas se

dimentares — basicamente placeres marinhos produtores de

monazita —como fonte comercial de terras raras, em favor

dos depósitos ígneos (ver titulo 3.2) —basicamente carbo-

natitos e rochas alcaXinas, portadores predominantemente

de bastnasita. Dois movimentos opostos contribuem para

acentuar essa tendência: o crescimento da produção a par-

tir destes últimos, com a próxima referida contribuição do

Brasil, e a redução da produção de monazita dos placeres,

decorrente da exaustão de reservas e de problemas ecológi-

cos que afetam os maiores produtores como a Austrália e o

Brasil.

3.3.1- Teores

Trata-se aqui de esboçar uma idéia quanto aos

teores de lantanldeos usualmente encontrados nos jazimen-

tos de importância econômica e nas etapas subseqüentes de

tratamento físico dos minérios. Precisa-se, também, ter

em vista as implicações no valor econômico, decorrentes do

fato dos minerais ou lantânios presentes assumirem, na ex-

plotação, o caráter de produto, subproduto ou co-produto.

Similarmente, separada a família dos lantanídeos para ob-

tenção de um elemento especifico, precisa-se ter em conta

a quais, e em que proporções este elemento está associado
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aos outros, com vista aos processos químicos de separação.

3.3.1.1- Jazidas Sedlmentares

Os depósitos de minerais pesados — ilmenita, zir

cão, rutilO/ monazita —em placeres, têm em geral sua ex-

plotação econômica viabilizada mediante o aproveitamento

simultâneo de dois ou mais minérios. O teor de minerais

pesados nesses depósitos detríticos, chegam em alguns ca-

sos a atingir 40 a r5%, como ocorre na costa oeste da Xn-

dirt. Na Africa do Sul, na costa de Natal, chega a 90%. O

percentual de monazita, geralmente situa-se entre 1 e 2 por

cento.

Os placeres marinhos brasileiros em lavra se apre

sentam com 20 a 30% de minerais pesados (Maciel, p. 18) (36).

Seus teores de monazita situam-se entre 1 e 1,5 por cento

(Ramos, p. 68 e 72) (38).

3.3.X.2- Jazidas Igneas

Dos depósitos de lantanldeos no mundo, genetica-

mente associados a processos magmaticos, o mais notável

atualmente ê, sem duvida, o de "Mountain Pass", na Califor

nia —no titulo 5.1 maiores considerações sobre o mesmo.

O mineral de terras raras do depósito é a bastnasita que

contitui 11% do corpo do minério.

O carbonatito de Malawi, em Kangankund Hill, con

tem 7% de monazita (Deans, p. 131) (6).

No Brasil, nesse tipo de jazimento, dentre outros

pouco ou ainda não estudados, classifica-se o depósito de

Barreiro, Araxá (MG), que contém vários minerais com terras

raras, destacando-se a monazita que constitui 18% do corpo

de minério e a goiasita (fosfato básico hidratado de estrôn

cio e alumínio) que constitui 49% (35). No Morro do Ferro,
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Planalto de Poços de Caldas (MG), o corpo de minério abri-

ga um teor de 4 a 5% de óxidos de terras raras (48).

3.3.1.3- Minerais e Concentrados

Na composição dos minerais ou minérios de lanta-

nldeos, mesmo considerando que neste estágio já houve esca

moteamento de muita matéria indesejável através de proces-

sos físicos, verifica-se uma ampla faixa de variação nos

teores de OTR (oxido de terras raras) contido. Na Tabela

3 ppresenta-se a composição de minérios de comercialização

corrente. Na Tabela 4 são apresentandos exemplos de teo-

res de minérios de diversos países, acrescido pela sua im-

portância econômica os teores associados de tõrio em ThO2
e de ítrio em Y-O.. Os lantanídeos representados por J,n,

agrupam o lantânio e os 14 lantanídeos propriamente ditos,

sob a forma de LnjO~.

Os minérios brasileiros, conforme depreende-se

da referida tabela, no que se refere a teores, apresentam-

se perfeitamente compatíveis com os de outras áreas do pia

neta.

No titulo 8 são considerados os teores de concen

trados e compostos em associação com seus valores canerciais.

3.3.1.4- Elementos nos Cxidos

Os elementos que constituem os lantanídeos, ape-

sar de estarem sempre juntos na natureza, normalmente guar

dam entre si proporções bastante dispares. Em geral, no

complexo de õxidos obtido a partir dos minérios, mais de

90% é representado pelos õxidos de cério, lantânio e neod_í

mio. Apenas o de cério correntemente jã representa cerca

de 50% "-Tabela 5. Especial referência deve ser feita a

minerais como o xenotímio, atualmente produzido pela Malá-

sia, e aos resíduos de urânio de Ontario, no Canadá, que

apresentam grande enriquecimento em V2°3 ~" **** 3 ^1% res-
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TABELA 3

LANTANlDEOS - COMPOSIÇÃO TlPICA DE MINÉRIOS COMERCIAIS

OXIDO DO
ELEMENTO

MONAZITA
De Idaho

BASTNASITA
Da Califórnia
(Concentrado)

La2°3
Ce2°3
Pr2°3
Nd2°3
Sm2°3
Em2°3
Gd2°3

Outros õxidos do Grupo
do Térbio

Outros õxidos do Grupo
do Itrio

Y2°3

17
2S,9

3,9

11

1,3

0,001

. 0,5

0,2

0,1
0,9

24,6

47,1

4,4
12,6

0,7

> 0,5

TOTAL DE OTR + Y2<>3 64,8 89,9

ThO2

MgO

CaO

BaO

A12°3
TiO2

ZrO^

P2°5
SiO2
S03
Perda ao fogo

3,5

0,1

0,3

0,6

0,2

0,1

28

1

0,1

10,0

PONTE: "Rare Metal Handbook, 1971". (21),
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pectivamente — além de elevados t«ores de lantanídeos pesa

dos, escassos nos outros minérios.

A monazita dos placeres marinhos no Brasil, toma

da como exemplo a do Espirito Santo, apresenta toda a gama

de lantanídeos compatível com os teores de suas congêneres

no mundo (ver Tabela 5).

Com referência aos depósitos relacionados comvul

canismos —Morro do Ferro (Planalto de Poços de Caldas),

Araxã, Tapira, Salitre e Serra Negra — tomado como exemplo

Araxá, as expectativas são animadoras. Em Morro do Ferro,

investigações realizadas (48) (46) resultaram na identifi-

cação de 11 lantanídeos (incluso o xtrio) não registrando-

se a presença do promécio (inexistente na natureza), do

têrbio, do hõlmio, do tülio e do lutécio. O tõrio estãpre

sente com o significativo teor de 1,78% aproximadamente.

3.4*- Fontes Potenciais

Mesmo inserindo~se nos parâmetros genéticos con-

siderados, algumas fontes de lantânios se afastam signifi-

cativamente do padrão geral dos jazimentos mais tradicio-

nais em explotação no mundo. Alguns exemplos podem ser

bastante elucidativos e estimular a busca de outras menos

convencionais: na República da Africa do Sul a monazita tem

sido recuperada como subproduto da mineração de fluorita;

a União Soviética obtém terras raras como subproduto da

apatita na produção de rocha fosfãtica; nos resíduos da

produção de urânio en Ontario, no Canadá —Tabela 5 — ocor

rem teores muitos elevados de Itrio, de lantanídeos pesa-

dos (Lu, Yb, Tm, Er, Ho, Dy, Tb e Gd) e ainda de Eu e Sm.

O xenotimio, minério hoje produzido quase esclusivamente

pela Malásia, pode ser também encontrado em quantidades su

bordinadas nos placeres monazíticos.

No Brasil, cuja fonte de lantânios tem sido a mo

nazita de placeres marinhos, ainda nesta década se devera

obte-los a partir do anatásio, como subproduto do oxido de



TABELA 4

LANTANÍDEOS - MINÉRIOS E TEORES PERCENTUAIS

ELEMENTO
(em ox ido)

M O N A Z I T A

DO BRASIL

ESPÍRITO
SANTO

MINAS GERAIS
(Araxã)

OUTROS PAÍSES

AUSTRÁLIA
(Capei) MALAIA MALAWI

B A S T N A S I T A

BRASIL

MINAS
GERAIS

U.S .A .

CALIFORNIA
(Mountain Pass)

* L n 2 ° 3
ThO2

Y2°3

64

6

1, 4

1 2 ,

o,
1 ,

5

6

5

58

6

10

.9

,8

59

7

3

,4

,3

,0

69

0

0

,8

,08

,03

42

0

0

,6

,35

,94

72

0

0

, 1

, 1

FONTE: Anais do XXII Congresso Brasileiro de Geologia (35). Com adaptações.

* Ln= Lantanideos
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titânio (ver Titulo 5.2). No Planalto de Poços de Caldas,
associada â explotação de urânio, foi identificada comple-
ta gama de lantanideos (46), a exceção do prontêcio — só en
contrado como subproduto da fissão nuclear — do têrbio e
do túlio. Em resíduos da produção de urânio — ver na Tabe
Ia 5 o exemplo do Canadá — podem ocorrer grandes concentra
ções de lantânios.

4. USOS DOS LANTANlDEOS

Os lantanideos encontram um vasto e diversifica-
do campo do aplicação que vem sendo continuamente expandi-
do graças as pesquisas cientificas e tecnológicas. Eles
são consumidos sob a forma de metal de ligas, de óxidos e
outros compostos químicos. Em grande parte das aplica-
ções, sob qualquer de suas formas, participam do produto
de consumo final geralmente em percentuais pequenos.

4.1" Usos por composto ou elemento

REM: - o metal de terras raras (Rare Earth Metal),
também conhecido ocmercialmenbe por MM ou "mischmetal",
em geral contém os lantanideos nas proporções
em que eles se apresentam na monazita. £ usa-
do na fabricação de aço dúctil (aços HSIA — "Hight
Strenght Low-alloy"). Com o lantânio e o Itrio
é usado em super-ligas de níquel e de cobalto;

Oxidos: - utilizados na fabricação de catalizadores;

Lantânio: - usado com o "mischmetal" e o Itrio na fabrica-
ção de super-ligas de níquel e de cobalto; o
oxido de lantânio como componente, adicionado
na manufatura, reduz a dispersão e aumenta o
índice de refração do vidro.

Cério: seu oxido é utilizado na cerâmica para obter-
se estabilidade térmica; é usado também como



TABELA 5

LANTANlDEOS —PERCENTUAL DE ELEMENTOS EM DIFERENTES MINÉRIOS

ELEMENTO

(EM OXIDO)

La2°3
Ce2°3
P r 6 ° l l
Nd2°3
Sm-O-

BU2O3

G d2°3
T b 4°7
D y2°3
H o2°3
E r 2 C 3
T m2°3
Yb2O3

L u 2°3
Y2°3

BRASIL

ESPIRITO
SANTO

24

47

4 , 5

18,5

3.0

0,05

1 ,0

0 , 1

0;35

0,03

0,07

0,005

0,02

-

1,4

MINAS GERAIS*
(ARAXA)

30,5

49,8

3 , 9

12,7

1 ,5
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,50

MONAZITA

AUSTRÁLIA
(CAPEL)

27

45
4 , 4

18,7

2 , 2

0,03

0 ,5
-

0 ,3

t r
-

-

-

-

1,0

OUTROS PAÍSES

MALAIA MALAWI

20 35

47 50

4 , 5 3 ,2

20 1 0 , 1

3 ,4 0 ,6

0,06

1,6 0,01
-

0,01

0,01

0,01
- -

-

- -

3,0 0,03

BASTHASITA

BRASIL

MINAS GERAIS
(ARAX&)

2 8 , 5

51,3

4,65

13,20

1,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,94

USA**

CALIFORNIA
(Mountain
Pass)

32,0

49,0

4 , 0

13,5

0 , 5

0 , 1

0 , 3

0 , 1

0 / 1

XH!*jxJIruu

MALÁSIA

0 , 5

5 , 0

0 , 7

2 , 2

1/9
0 , 2

4 . 0

1/0

8 / 7

2 , 1

5 , 4

0 , 9

6 , 2

0 , 4

60,8

RESÍDUO
CE URSNIO

CANADA

ONTARIO

0 , 8

3 , 7

1/0

4 , 1

4 , 5

0 , 2

8/5

1/2

1 1 , 2

2 , 6

5 / 5

0 , 9

4 , 0

0 , 4

51,4

* Amostra do corpo de minério, homogeneizada.

** The Economics of Rare Earth - 1980. (44).
O
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descolorante de vidros; nova liga Al-8Fe-4Ce;

Praseodímio

e nccdímio: - seus õxidos têm um mercado quase restrito â ce

râmica colorida e ã cerâmica dielétrica; o õxi_

do de neodímio adicionado ao vidro propicia a

absorção da luz ultravioleta e ê usado também

em vidro "laser"; nova liga Nd-Fe-B, magnética;

Samário: - com o cobalto e outros metais ê empregado na

fabricação de imãs permanentes de grande efi-

ciência e crescente utilização;

Eurõpio: - seu oxido, isoladamente ou com os õxidos de

térbio e de Itrio, são usados na fabricação de

modernas lâmpadas fosforescentes de reduzido

consumo de energia;

Gadollneo:- a liga GGG (granada de gãlio-gadolíneo), é em-

pregada como substrato no sistema de memória

de bulbo para computadores. Faz parte, com o

Itrio, dos compostos fosforescentes utilizados

nos tubos de raios catódicos de televisão à co

res para produzir a cor vermelha; na fabrica-

ção de hastes de controle da fissão nuclear,

pela sua grande seção de choque para os neu-

trons, propriedade esta compartilhada em ordem

decrescente de valor pelo samário, eurõpio e

disprõsio;

Térbio: - ver eurõpio;

Itrio: - usado como estabilizador nos sensores de zireô

nio para oxigênio, utilizados para controle da

combustão de motores; em granada de ferro-Itrio

é usado na transmissão de microondas; faz par-

te da liga "fecraly" (ferro, aluminio e Itrio);

ver gadollnio.

Sob uma outra ótica, quanto â participação per-

centual por setores da atividade econômica no consumo de

terras raras, em suas diferentes formas, distingue-se: Me~
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talurgia; Química e Catalise; indústrias de vidro e de ce

râmica; produção de fosforescentes, de ímãs permanentes e

na indústria eletrônica. Ver na Tabela 16 a distribuição

percentual deste consumo por ano, no mundo.

Pode-se destacar nos setores assinalados, os se

guintes usos:

. METALURGIA:

- na composição de ligas de alta resistência a esfor-

ços, corrosão e temperaturas elevadas;

- na fabricação de materiais para solda;

- na fabricação de ligas especiais para armazenamento

de hidrogênio;

- na fabricação de ímãs permanentes, de alta eficiência;

- na fabricação de hastes para controle da fissão nu-

clear em reatores atômicos.

. QUiMICA/CATÂLXSE:

- como agente catalizador na destilação fracionada do

petróleo;

- Idem, idem em outros processos de química orgânica, co

mo a produção de plásticos.

. INDUSTRIA DE VIDROS:

- para polimento de vidros e lentes ópticas;

- como aditivo para efeitos colorantes, descolorante e

estabilizador de cor;

- como aditivo para absorver a luz ultra-violeta ou pa-

ra aumentar o índice de refração;

- em lâmpadas incandescentes e fluorescentes, para diird

nuir a dispersão e para correção de cor;

- em lâmpadas de vapor de mercúrio;

- em tubos de televisão e tubos de raios catódicos;

- em telas de radar;
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- em termômetros eletrônicos;

- em telas intensificadoras de raios-X (possibilita siç[

nificativa redução na exposição dos clientes aos

raios);

- em coletores solares e outros espelhos;

- em lentes de proteção para soldadores.

INDUSTRIA CERÂMICA:

- em pigmentos;

- em cerâmica dielétrica e condutiva; .

- em cerâmicas para elevadas temperaturas;

- em componentes cerâmicos para eletrônica;

- na produção de gemas sintéticas.

FOSFORESCENTES; ELETRÔNICA E MAGNETISMO:

- como insumo em produtos fosforescentes;

- na produção de Imãs permanentes usados em motores ele

trônicos, alternadores, alto-falantes, componentes

da indústria aeroespacial, etc;

- na fabricação de lâmpadas fosforescentes (novo siste-

ma da Westinghouse Eletric Co.);

- na fabricação do substrato do bulbo magnético para o

sistema de memória de computadores;

- na fabricação de sensores para controle da combustão

de motores.

4.2- Usos no Brasil

No Brasil, o maior consumidor de terras raras é

o setor metalúrgico, como será visto no titulo 7.2. Embo

ra não haja registro em nossas estatísticas minerais, exis

te um consumo na destilação fracionada do petróleo, conis

tituindo cerca de 4% de OTR contidos nos catali7 .dores,

— no título 7.2 consideraremos este consumo. Finabnente,
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as indústrias eletrônica e óptica respondem pelo restante

do consumo nacional.

5. RESERVAS E RECURSOS MUNDIAIS

Para um planejamento a longo prazo no setor mine

ral, seja na área governamental ou privada, mister se faz

uma avaliação tão precisa quanto possível das reservas e

recursos do bem visado.

Como reservas considera-se aqui ãs medidas, indi

cadas e inferidas, conforme os conceitos correntes. Extra

polados estes limites, os depósitos serão tomados em conta

de recursos, no sentido de uma extração econômica dos mes-

mos ser, no momento, pelo menos potencialmente, passível

de conjecturas objetivas.

Reservas existem que por antieconômicas não es-

tão sendo explotadas; por outro lado recursos podem ser

transmutados em reservas, econômicas ou não. A probabili-

dade de definição de novas reserv&s, e, de desenvolvimento

de processos que viabilizem novas explotações, precisa tam

bem ser levada em consideração.

As pesquisas geológicas, o progresso cientifico

e tecnológico, associados Se mudanças de condições políti-

cas e econômicas, também afetam significativamente as re-

servas, aumentando-as, restringindo-as.

5.1- Depósitos no inundo
i

Um número relativamente pequeno de países estão

envolvidos na produção mundial de matéria prima para obten

ção de terras raras. As reservas medidas e indicadas,

com suas variações, acusadas por estes países no período

1980-1984, atingem cerca de 48x10 de toneladas de OTR e

encontram-se sumarizadas na Tabela 6. Nesta, observa-se
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que os Estados Unidos da América, que até 1981 estavam nu

ma destacada posição como detentor da maior reserva mun-

dial, a partir de 1982 foram deslocados para uma distante

segunda posição pela República Popular da China. Aliás,

a China vem despontando nos últimos anos como forte compe

tidor no mercado de diversos bens minerais e de seus manu

faturados.

As reservas inferidas, baseadas apenas nc conhe

cimento geológico do deposito mineral, sem nenhum traba-

lho específico de pesquisa, em geral são bem significati-

vas. Muitas vezes suplantam as reservas medidas e as in-

dicadas.

0 consumo hodierno representa insignificante

fração das reservas medidas e indicadas contando-se ainda

com as reservas inferidas. Dessa forma, o empenho para

incorporação de novas reservas e para mais profundo conhe

cimento das existentes devem fundamentar-se em fatores de

ordem econômica e política locais.

Os recursos de lantanídeos no mundo, passíveis

de serem solicitados para consumo, mercê de decisões poli

tico-administrativas, progressos científicos e tecnológi-

cos ou outros fatores perfeitamente factíveis de ocorre-

rem, são bastante vastos. Em razão de causas restriti-

vas — ver título 5.1.1 —que afetam a explotação dos mine

rais pesados dos placeres marinhos, ainda a principal fon

te de terras raras, associados â crescente importância aj>

sumida mundialmente pela explotação dos minerais paragene

ticamente associados aos complexos carboníferos e de ro-

chas alcalinas, tende a prevalecer a produção destas fon-

tes sobre as primeiras.

Na competição econômica entre reservas alterna-

tivas, algumas são solicitadas ã produção, as vezes inter

mitentemente, enquanto outras são descartadas por longos

períodos, ou, até mesmo, definitivamente.

As considerações sobre; reservas e recursos do
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TABELA 6

LANTANÍDEOS - RESERVAS MUNDIAIS POR PAÍS * — 1 9 8 0 - 1 9 8 4

PAlS
RESERVA (10 t de OTR)**

1980 1981 1982 1983 1984

Brasil

Austrália

Can .dá

China

Estados Unidos

índia

Malásia

República da Africa do Sul

Outros pais de economia
centralizada

Outros (econania de mercado)

URSS

20

363

227

-

4536

907

27

-

-

181

453

18

363

-

-

4536

907

27

-

—

408

454

17

272

-

32600

4536

2812

27

-

—

498

454

17

276

48

36000

3320

2800

30

84

450

503

454

73

200

197

38000

5200

2500

35

-

500

951

mm

T O T A L 6714 6713 41275 44000 47656

PONTES: 1) Sumário Mineral . B r a s í l i a , DNPM, 1981-1984;

2)MMineral Commodity Sumaries, 1985" (32) .

* I n c l u i re servas medidas e ind icadas .

** Valores em Oxido de Terras Raras (OTR), cont ido .
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Brasil, serão entabuladas no titulo seguinte.

Na Austrália as reservas são de monazita, que

ocorrem em placeres marinhos e situam-se (1984) por volta

de 200.000t de OTR contido (32). Em alguns casos estes

placeres chegam a conter até 90% de minerais pesados, in-

cluindo 1% a 20% de monazita. Esta é obtida como subprodu

to da explotação de ilmenita e rutilo. A maior produção

vem do Estado de Western lustrália. Outros estados produ-

tores são Queensland e New South Wales. Uma ocorrência de

allanita (epidoto, com urânio e terras raras) contendo 5%

de OTR foi objeto de explotação paralizada por ser antiecc

nômica. O "Australia's Bureau of Minerals Resources", es-

timou que até o fim do século, 70% das reservas econômicas

de monazita do país estarão esgotadas (24). Problemas eco

lógicos e político-administrativos vêm determinando o aban

dono de áreas, fatores estes que podem antecipar, na práti.

ca, a exaustão. Registrou-se, em ano recente, exportação

de xenotímio. Os minérios de urânio do país contêm quanti

dades recuperáveis de lantânios, inclusive o Itrio.

No Canadá, as reservas de minério, em 1984, ex-

pressas em OTR contido, são de 197.000t (32). Os minérios

de urânio do país contêm quantidades recuperáveis de ter-

ras raras e ítrio — Tabela 5 — cujo aproveitamento foi pa-

ralizado —ver Título 6. Em 1982 a "Iron Ore Co. of Cana-

da" anunciou a descoberta de um depósito de itrio-berílio-

zircônio a nordeste de Schefferville, no Distrito de Onta-

rio.

As reservas da China montam a 38.000t em OTR, e

estão associadas a minerais de ferro. Noventa por cento

delas localizam-se na Província de Ney Monggol, no distri-

to mineiro de Bayan Obo, 150km ao norte da cidade de Baotou.

Uma reserva de ferro de 1 bilhão de toneladas tem teores

geralmente de 1% a 6% de OTR, chegando a atingir 10% em

ãreas mais ricas. Catálogo cie produtos da "Chinise Rare

Earth Co." relaciona, além de vários õxidos de lantanídeos

individuais, o fluoreto, o cloreto de terras raras e o con
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centrado de bastnasita (22) (23) (24). Este mineral deve

ser, pois, o subproduto obtido para matéria prima. Outras

províncias são citadas como detentoras de reservas; Siangxi,

Hencu (xenotímio), Guangdong, Hunan e Fuj ian (placer mari-

nho) (23).

Nos Estados Unidos da América do Norte as reser-

vas em OTR são de 5.200.OOOt (32). De outra fonte (6),

idêntica reserva em 1975 era de 5.800.OOOt. Um carbonati

to de terras raras, descoberto em 1949, no Estado da Cali-

fórnia, em Mountain Pass, tem seu corpo principal ocupando

uma área de 750mx200m, com um mergulho de 30 , teor de

7,25% de OTR, intrudido em gnaisses pré-cambrianos. Uma

característica sua é, nas terras raras contidas, ocorrer

predominância dos lantanideos leves — ver Tabela 5 — com

teores muito baixos dos elementos pesados, inclusive o

Itrio (6). As reservas de monazita do pais, associadas a

depósitos de minerais pesados em placeres, participam com

menos de 5% na produção. Da mineração para titânio e zir-

cônio, a monazita vem sendo obtida, como subproduto, pela

Associated Minerals Ltd. Inc. (AMC), no Estado da Flórida,

em "Green Cove Springs". 0 pais conta ainda com recursos

representados pela apatita, subproduto do processamento de

magnetita para obtenção de ferro pela "Republic Steel Corp.",

que contêm elementos pesados de terras raras e Itrio.

Na Índia as reservas de 2.500.000 em OTR (32),

estão baseadas também em placeres marinhos com depósitos

de minerais pesados contendo monazita associada.

As reservas da Malásia, 35.OOOt em OTR, são de

placeres marinhos, com um teor médio de 2% de monazita.

Atualmente a Malásia é quase fornecedor solitário de xeno-

tímio no mercado mundial, mineral de destacada importân-

cia, pelos teores, na produção de lantanideos pesados—ver

Tabela 5.

Na República da Africa do Sul, com reservas de

84.OOOt, a monazita associada a ilmenita, rutilo e zircão
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é encontrada em placeres marinhos ao norte da cidade de

Natal, em Richards Bay (6). Também é obtida como co-produ

to na mineração da fluorita (30), certamente do complexo

carbonatítico de Palabora.

A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas,

URSS, acusa uma reserva de 454.000t. Seus depósitos encon

tram-se basicamente no complexo alcalino-carbonatltico de

Kovdor, :ia península de Kerelia-Kola. As terras raras es-

tão associadas a apatita, subproduto do processamento de

magnetita magnesiana para obtenção de ferro —ver titulo6.

Outra importante província alcalino-carbonatltica soviéti-

ca, na Sibéria Polar, é a de Maimecha-Kotui, que deve ser

detentora de recursos consideráveis.

Outros países com reservas de monazita de menor

porte, podem ser lembrados: Malásia, Malawi, Egito, Kenya,

Uruguai, Argentina.

As reservas egípcias de minerais pesados, perto

de Rosetta, contêm 0,5% de monazita. No Malawi, ar. Kangankund

Hill, encontra-se 7% de monazita em depósito primário. No

Kenya, um carbonatito altamente intemperizado abriga 10% a

25% de OTR.

Conclui-se que as reservas mundiais de lantanl-

deos — medidas mais indicadas —montam a 48 x 10 t em oxi-

do de terras raras contido. Ao nível da demanda atual (ver

título 7), mesmo considerada a tendência expansiva do con-

sumo, não há margem para preocupações. 0 consumo anual no

dierno representa fração insignificante das mesmas, contan

do-se ainda com as reservas inferidas aqui não quantifica-

das. O empenho para incorporação de novas reservas e para

mais profundo conhecimento dac existentes deve, pois, como

foi dito, fundamentar-se em fatores de ordem econômica e

política locais.

Os recursos mundiais passíveis de serem anexados

às reservas, mercê de decisões político-administrativas as
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sociadas ao progresso científico e tecnológico, são bastan

te vastos. Em razão de fatores restritivos, por outro la-

do — ver título 5.1.1 —algumas reservas podem vir a ser

abandonadas; outras, atingirem a exaustão.

A monazita dos placeres marinhos, submetida a

uma explotação historicamente mais antiga e universalmente

mais difundida, tornou-se a fonte mundial de maior im

portância em decorrência do acesso relativamente fácil âs

suas jazidas e ao manuseio físico destas igualmente fácil.

Por ironia, devido às mesmas razões, esta posição tende

a ser modificada. Hoje, uma maior consciência social para

os problemas ambientais opõe-se aos efeitos da atividade

mineira nestas áreas, enquanto uma crescente utilização

dos complexos alcalino-carbonatíticos estão deslocando ra-

pidamente os placeres para uma posição de menor relevo.

A associação magnetita-apatita-lantanídeos obser

vada em complexos alcalino-carbonatíticos como o de Kola,

na União Soviética, sugerem idênticas possibilidades, por

exemplo, no importante complexo de Palabora, na República

da África do Sul; apatita ocorre ainda nos complexos de

Glenover, no mesmo país; no de Lorowa na Rodésia e nos de

Sukulu e Tororo, em Uganda.

5.1.1- Meio Ambiente

A explotação de placeres marinhos vem encontran-

do crescente resistência social e política. Pelas suas Io

calizações geográficas em áreas geralmente favoráveis ao

lazer, tornam-se mais perceptíveis às implicações ambien-

tais decorrentes da atividade.

Na Austrália, grande produtor mundial de concen-

trado de monazita/ as administrações estaduais têm imposto

grandes restrições. O Governo do Estado de New South Wales

transformou a ãrea de Middle fíaed em parque nacional e

proibiu a lavra mineral. No Estado de Queensland o Gover-
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no impôs restrições ã lavra em Moreton Island e paralizou

a mineração em Fraser Island. Na costa oeste do país, uma

reserva de ll.OOOt em OTR teve sua explotação proibida.

Dificuldades adicionais surgiram quando a Australian Railways

Union recusou-se a manusear o minério, para transporte, em

virtude da radioatividade decorrente do tõrio contido. Os

trabalhadores da Transport Workers Union, apôs atendimento

de algumas exigências relativas à segurança, estão fazendo

o transporte rodoviário.

No Brasil, nos Estados do Espírito Santo e Rio

de Janeiro, pelas mesmas razoes, a lavra dos placeres vêm

encontrando sempre dificuldades,contornadas,junto ã popula

ção e â administração pública.

5.2- Depósitos no Brasil

Estão sumarizadas na Tabela 7 as reservas do

país, em óxidos de terras raras, que avulta â significati-

va cifra de 286.500t medidas mais 1.410.000t indicadas, to

talizando 1.696.500t. Procura-se, e seguir, fundamentar

esta estimativa em conformidade com a óptica deste ensaio,

de vez que os valores aqui oferecidos discrepant profunda-

mente dos números de nossas estatísticas oficiais, embasa-

das estas em outros conceitos.

As reservas medidas no Brasil, em placeres mari-

nhos, oficialmente aceitas pelo Departamento Nacional da

Produção Mineral — DNPM, situadas nos Estados da Bahia, Es_

pírito Santo, Parana e Rio de Janeiro, são de 17.800t em

OTR contidas em monazita (7). As reservas destes depósi-

tos praeiros vêm reduzindo-se nos últimos anos (Tabela 8)

comprometendo a produção (titulo 6.2).

Seguindo a tendência mundial já observada, tam-

bém o Brasil esta voltando-se para a explotação de rochas

alcalinas e carbonatitos. No momento, desperta crescente

interesse econômico esses tipos litológicos situados espa-
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çadamente numa faixa que se inicia na Ilha de São Sebastião

(litoral norte do Estado de São Paulo) seguindo a direção

NNW por Campos do Jordão (SP), Poços de Caldas (MG), Tapi

ra (MG), Araxá (MG), Bebedouro (MG), Serra Negra (MG), Co-

romandel (MG), Catalão (GO), de onde verga para WNW na di-

reção de Caldas Novas (GO).

TABELA 7

LANTANlDEOS - RESERVAS DO BRASIL

LOCALIZAÇÃO

BAHIA *

ESPIRITO SANTO *

RIO DE JANEIRO *

MINAS GERAIS

- Morro do Ferro

- Tapira

- Araxá

GOIÁS

- Catalão

T O T A L

RESERVAS

Medida

2.064

4.057

10.961

10.000

150.000

108.000 1.

1.500

286.500 1.

EM OTR

Indicada

-

-

-

10.000

200.000

188.000

-

398.000

(t]

1

1

1

Total

2.064

4.057

10.961

20.000

350.000

.296.000

1.500

.684.500

* Ponte: Balanço Mineral Brasileiro - 1973-83 (7)

No município de Poços de Caldas, um maciço alca-

lino, aproximadamente circular, com diâmetro de 30km, for-

mando um planalto, é objeto de particular interesse econô-

mico na explotação de urânio. Dentro da área situa-se o
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Morro do Ferro, um "stockwork" de rochas igneas alcalinas,

com magnetita, profundamente intemperizadas com grande en-

riquecimento de terras raras e tõrio. Estima-se (48) que

numa área de 500m x 13Ora, até aproximadamente a profundida

de de 10m, encontra-se 1 milhão de toneladas de material

com teor médio aproximado de 1% de tõrio e 4t de ôxidos de

terras raras ou lO.OOOt do primeiro e 40.000t do segundo.

Na verdade, em 14 amostras de testemunho de sondagem e

mais 32 amostras de trincheiras, o teor médio obtido foi

de 8,35% em OTR. Considerando-se ainda que, o interoperis-

mo aprofunda-se por varias dezenas de metros, pode-se admi

tir uma reserva indicada de, pelo menos outras lO.OOOt em

OTR. 0 DNPM registra (5) em Poços de Caldas uma reserva

medida de minério de 300.000t, sem assinalar teor. Assim,

pode-se admitir conservadoramente para o Morro do Ferro as

seguintes reservas em OTR: medida, lO.OOOt; indicada, lO.OOOt.

TABELA 8

MONAZITA - RESERVAS BRASILEIRAS* - 1979/1983

LOGALIZAÇfo

. BAHIA
—Alocáhaca

. ESPIRITO SANTO
-Anchieta
-Aracruz

-Itapaniriro
-Serra

. PARANA
-Paranaguá

. RIO EE JANEIRO
-São João da Barra

T O T A L

1979

3.440

1.100
2.964
4.893

24.608
500

-

-

37.550

PGSEFMA MEDIDA

1 9 8 0

2.964
4.398

500

-

22.295

30.157

1981

_

2.964
3.998

55

20.036

27.053

(t)

1982

2.964
3.798

55

18.269

25.086

1983

_

2.964
1.566

55

13.254

17.839

FONTE: DNPM - Anuário Mineral Brasileiro - 1980/1984

* Em placeres marinhos
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A Companhia Vale do Rio Doce informa (33) que em

Tapir a, município de Sacramento (MG) , dispõe de 300.000.000t

de anatásio (oxido de titânio)• contendo lantanídeos. Co-

mo a cada 500.000t de oxido de titânio a ser anualmente pro

duzidas a Vale pretende tirar 4.000t de ôxidos de terras

raras pode-se inferir, conservadoramente, um teor de 1%, e

uma reserva de 350.000t em OTR. Por segurança, suponha-se

como reservas medidas 150.000t, colocando as 200.000 res-

tantes como indicadas.

Em Barreiros, munic*p4o de Araxã (MG), outra

"chaminé" alcalina com forira elipsoidal, tendo 750m x 250m,

é mineralizada por lantanídeos, dentre outros elementos.

Ate uma profundidade de 15m estima-se a existência de

800.000t de material contendo 13,5% de terras raras, 2,2%

de Nb-Oc (oxido de niõbio), principal objeto de interesse

econômico (maior reserva e maior mina de niõbio da atuali-

dade no mundo) e 0,05% de Û O*. (oxido de urânio). Assim,

a reserva medida de lantânios assoma o patamar de 108.000t.

Mendes (35) e Souza (43), que estudaram a área, apresentam

a composição química para uma amostra média —Tabela 9.

Uma estimativa da reserva total de terras raras

em todo o complexo de Araxã, com teor igual ou superior a

10% em OTR, atinge a significativa cifra de 1.296.000t (6)

(p. 312). Deste total, subtraidas as 108.000t como reser-

va medida, pode-se admitir uma reserva indicada de 1.188.000t.

Em Serra Negra (MG), continuando-se para o norte

na mesma faixa que contém as alcalinas e carbonatitos, fo-

ram realizados estudos que revelaram qualitativamente a

presença de Ce, Nd, Lu e Eu; presentes também o urânio e

tõrio.

Em Catalão (GO), outro complexo alcalino intrusi.

vo, semelhante ao de Araxá, abriga um depósito de piroclo-

ro que vem sendo explotado pela METAGO desde 1976. O car-

bonatito disseminado em sua área central pode ter mais de

80m de espessura. As reservas medidas do material minera-

lizado são da ordem de 10 x 10 t com um teor de 1,3% de



.35.

Nb.Oc. O pirocloro, secundariamente formado, possui cê-

rio-pandaita —variedade de pirocloro com água, rica em

bário e estrôncio, no caso com associação de cêrio. A ME-

TAGO informa haver comprovado, através de pesquisas, uma

reserva de 78.000t de minério de terras raras can teor maior

que 2% em oxido de cério mais de lantânio. Isto represen-

ta, pois, mais de 1.500t em OTR.

TABELA 9

ANALISE QUÍMICA: AMOSTRA DE BARREIRO, ARAXÃ (MG)

ELEMENTO
EM OXIDO

SÍO2

A12O3

P2°5
Nb2°5
Pe2°3
BaO

SrO

TiO2

MnO

PbO

so3

T O T A L

% NA AMOSTRA

17,40

14,70

9,93

2,21

11,60

5,58

2,21

6,94

0,60

0,65

0,41

72,23

ELEMENTO
EM OXIDO

Z r 02

CaO

C e 02

La2°3
Nd2°3
SnuO-

Pr6°ll
Y2°3
Ü3°8
ThO2

Perda ao fogo

T O T A L

% NA AMOSTRA

0,47

0,91

6,28

3,80

1,58

0,19

0,49

0,19

0,052

0,6

9,87

96,66
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5.2.1- Fontes Potenciais

Além das fontes atualmente consideradas no Bra-

sil — a monazita dos placeres marinhos e o anatãsio das ai.

calinas de Tapira — pode-se cogitar de fontes alternati-

vas, com base na experiência internacional e no conhecimen

to das concretas situações geológicas locais.

Em Poços de Caldas (MG), associado ao depósito

de urânio atualmente em lavra, foi identificada a presença

de lantânio, cério, neodímio, samãrio e itrio (19) (ps.50,

54 e 82). Pode-se cogitar da obtenção destes elementos co

mo subproduto da extração do urânio, mesmo que seja apenas

em alguns blocos da reserva.

Na bacia costeira Pernambuco-Paraíba, a jazida

de fosforito há longo tempo conhecida, tem presente como

mineral de fósforo a apatita. Encontra-se em fase de im-

plantação uma indústria para se voltar, em breve, a produ-

zir fosfato na região. Recentemente foi identificada a

presença de quase todos os lantanldeos no minério: lantâ-

nio, cêrio, neodlmio, samãrio, európio, térbio, e lutêcio.

Em Itataia, no Estado do Ceará, a curto prazo,

deverá ter início uma lavra de minério de urânio associado

a rocha fosfática. A associação mineral recomenda uma ve-

rificação quanto a possível presença de terras raras.

Nos anos de 1967 e 1968 a Administração da Produ

ção da Monazita, órgão então pertencente à CNEN, exportou

para o Japão 23t por ano de xenotímio (fosfato de' ítrio,

geralmente com terras raras), obtidas junto â fração ilme-

nítica na explotação dos aqui citados placeres marinhos.

Desde então, não há mai3 registro de produção brasileira

deste minério.



.37.

5.2.2- Recursos Especulativos

Placeres fluviais, outros placeres marinhos alem

dos jã mencionados e outras áreas com ocorrência de rochas

alcalinas ou carbonatitos, podem ser considerados em todo

o território nacional para um eventual plano de pesquisas.

Com vistas aos lantanídeos, entre as litologias

vulcanogênicas não estudadas, pouco conhecidas ou pratica-

mente desconhecidas que poderiam ser objeto de atenção, po

de-se mencionar sem a pretensão de exaurir a questão: no

Rio Grande do Sul o complexo vulcano-alcalino, onde várias

"chaminés" se dispõem na direção NW numa extensão de 20km

por 6km de largura conforme noticia Ribeiro, M. (6); no

Paraná o grande complexo alcalino de Lajes, com suas suge£

tivas estruturas cireulares como ocorre perto da Fazenda

Varela e com carbonatitos, no qual, conforme Scheibe, L.F.

(6), encontrou-se "quantidades significativas de terras do

grupo do Ce"; em São Paulo ocorrem os carbonatitos de Jacu

piranga, de Juquiã e de Itapirapua, além das alcalinas de

São Sebastião; no Rio de Janeiro, o maciço alcalino de Ita

tiaia, as rochas alcalinas do Mendanha, incluindo os maci-

ços de Marapicu e Gericinõ; no Estado do Amazonas, no muni

clpio de São Gabriel da Cachoeira, a Companhia de Pesquisa

de Recursos Minerais-CPRM, através do Projeto Uapés, reali

zou prospecção para nióbio e terras raras, identificando

grande reserva do primeiro, devendo ocorrer lantanídeos pa

ragenéticos. A empresa PARANAPANEMA dá notícia de uma re-

serva de 15.000t em OTR associado â zirconita na região de

Pitinga (AM), cuja explotaçao está na dependência de pro-

blemas tecnológicos conforme noticiou na Revista Minérios-

Estração e Processamento de abril/85.
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6. PRODUÇÃO DA INDUSTRIA

Para uma avaliação, mesmo preliminar, do mercado

consumidor de lantanldeos, face ãs suas reservas minerais

e ãs suas aplicações, correntes e futuras, torna-se neces

sãrio considerar outros fatores, tais como produção, consu

mo, custos e preços.

Com referência ao primeiro fator, tomando-se os

números de 1984, com suporte ainda na série histórica dos

três anos anteriores, constata-se que os Estados Unidos da

América respondem por cerca de 42,8% da produção mundial

de terras raras; em segundo lugar situa-se a Austrália com

19,8% —ver Tabela 10; segue-se a China, como o 39 maior

produtor (14,8%).

A República Popular da China que só recentemente

passou a fazer-se representar nas estatísticas, já como de

tentora da maior reserva do planeta, é o caso mais notável

de crescimento da produção.

Quanto âs fontes minerais, considerando-se para

o concentrado de monazita — Tabela 11 — um teor de 65% em

OTR, conclui-se que este minério contribuiu 39%, 39% e 38%

da produção mundial nos anos 1980, 1981 e 1982, respectiva

mente.

6.1- Capacidade de Produção

Mesmo com os números assinalados na Tabela 10, a

capacidade mundial de produção, jã em 1977 (por falta de

dados mais recentes), foi estimada (44) em 47.800t, distri

bulda por pais conforme a Tabela 12. Com o ingresso da

República Popular da China no mercado — ausente das esta-

tísticas de então — poder-se-ia considerar um acréscimo inl

nimo de 10% e o número dado se elevaria para 52.580t. Es-

ta capacidade com certeza cresceu nos sete anos transcorri

dos; com segurança aponte-se, como exemplo, o caso da ín-

dia que ultrapassou em 820t o número a ela atribuído. Em
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grandes números pode-se estimar que situe-se, atualmente,

por volta das 60 mil toneladas/ano.

O Brasil, em 1983, produziu 5.200t (5) de concen

trado de monazita ou 3.120t em OTR equivalente, para um

teor de 60%, quando sua capacidade de produzir foi estima-

da em 2.080t em 1977. Naquele mesmo ano foi registrada uma

produção de 2.002t de cloretos de terras raras, equivalen-

te a 921t em OTR (7). Praticamente toda produção nacio-

nal passa pelo estágio cloreto —Tabela 13.

TABELA 10

TERRAS RARAS: PRODUÇ&O MUNDIAL POR PAÍS -1980-84

PAÍS
PRODUÇÃO ( t OTR c o n t i d o )

1980 1981 1982 1983 1984 %

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8.

9 .

10.

BRASIL
Austrália

China
Estados Unidos

Índia
Malásia

Tailândia

URSS

Outros (economia
de mercado)

Outros (economia
centralizada)

1205
8618

2540

15986

1633

1179
-

454

2449

1232
7530

3175

15876

2449

227

83

2268

272

2

1061
5229

4587a

17501

4000

320

59

1361b

167

1225
7950

6000
17083
4000

2200

187

1361b

165

139

1100
8000

6000
17300

4000C

2200

200

1361b

170

139

2,7

19,8

14,8

42,8

9,9

5,4

0,5

3,4

0,4

0,3

T O T A L 34064 33114 34285 40310 40470 100

FONTES: 1-Sumário Mineral-DNPM, 1981 a 1984; 2-Mineral
Commodity Sumaries, 1982, 1983 e 1985. Com ada£
tações.

a. Por não se dispor do dado, foi utilizada a mé-
dia 1981/1983.

b. idem, idem, 1980/1981.

c. Idem, idem, 1982/1983.
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6.1.1- Tendência da Oferta

A média da produção raundial de lantanldeos nos

quatro anos 1974/1978 foi de 23.900t em OTR. Para os anos

1981/1984 foi de 37.044t. No período de dez anos, 1974/

1984, houve, pois, um crescimento de 55% ou, em média, 5,5%

ao ano.

TABELA 11

MONAZITA (CONCENTRADO) : PRODUÇÃO MUNDIAL POR PAlS -.1978-83

PAÍS

Austrália

BRASIL **

Índia

Malásia

Sri Lanka

Tailândia

Estados Unidos *

Zaire

T O T A L

1978

15,0

2,8

3,3

1,3

0,2

-

ND

0,1

22,4

PRODUÇÃO

1979 I960

16,3 14,1

2,3 2,5

3,2 3,4

0,5 0,3

0,2 0,1

0,2

ND MD

0,1 0,1

22,2 20,6

(l.OOOt)

1981

13,2

2,5

3,7

0,3

0,1

0,1

ND

0,1

19,7

1982 1983

13,1

1,8 5,2

4,0

0,5

0,1

0,1

ND

0,1

19,9

FONTE: Minerals Yearbook, 1982. (24).

* Dado não disponível (ND). Excluído do total. (5).

** Fonte: Anuãrio Mineral Brasileiro 1984. (5).

Em 1981, houve um decréscimo de 2,8% na produção

mundial com relação a 1980; em 1982, um acréscimo de 3,5%

com relação a 1981; em 1983, uma reação do mercado propi-
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ciou um incremento de 17,6% com referência ao ano anterior.

A situação 1981/1980 debitada ao estado geral da economia

nos últimos anos, certamente deprimiu o valor (5,5%) encon

trado, Espera-se nos anos que se seguem, até 1990, uma ta

xa média de crescimento da produção em torno de 6% ao ano

(30)(31)(32). Esta expectativa é reforçada pelo aumento

nas aplicações de lantanideos decorrentes de avanços tecno

lógicos; compostos e elementos singulares lideram este crês

cimento.

TABELA 12

LANTANlDEOS — CAPACIDADE MUNDIAL DE PRODUÇÃO — 1977

PAIS
CAPACIDADE DE PRODUÇÃO

EM OTR
(t)

1. BRASIL . 2.200
2. Austrál ia 6.800

3. Burundi e outros países africanos 1.450
4. Canadá 180
5. Estados Unidos 28.560

6. Finlândia, Noruega e Suécia 450

7. Índia 3.180

8. Malásia 1.360

9. Outros países asiáticos 910

10. República da Africa do Sul

11. Tailândia

12. URSS 2.720

T O T A L 47.800

FONTES: l)"The Economics of Rare Earths and Ytrium" (44).

Com adaptações; 2) Balanço Mineral Brasileiro. (7)
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Com os atuais níveis de produção, as reservas

mundiais seriam suficientes para mais de 1.000 anos. Nes-

te sentido não existe, pois, nenhuma preocupação quanto ao

crescimento da produção.

6.1.2- Produtores

Uma visão geral de como distribui-se no mundo a

indústria e o comercio de lantanídeos pode revelar-se bas-

tante útil. Segundo suas específicas atividades, as empre

sas se diferenciara entre si. de acordo com o menor ou maior

grau de complexidade dos processos tecnológicos empregados,

desde aquelas que produzem a matéria prima mineral, até as

que produzem elementos singulares, de elevada pureza, sob

a forma metálica.

A Tabela 14 apresenta uma relação de empresas e

seus produtos, por pais. Nela observa-se que a Austrália,

a Malásia, a Africa do Sul e a Tailândia, têm suas ativida

des voltadas essencialmente para a produção de matéria pri_

ma mineral. Aos países de economia mais desenvolvida — Es

tados Unidos da América, Japão, França, Inglaterra, Espa-

nha, Alemanha Ocidental, Itália, Austria, Bélgica, União So

viética — fica reservada a geração de bens tecnologicamen-

te mais elaborados. A China é a exceção que confirma a re

gr a.

Naturalmente terá maior independência, o país

que tenha reservas e tecnologia conforme suas necessidades

de consumo. Dos países citados, no referente aos dois fa-

tores, os Estados Unidos da América desfrutam de uma posi-

ção invejável —Tabela 6; também a União Soviética e a Chi

na, desta tendo-se ainda poucas informações quanto à tecno

logia. Inglaterra, França, Japão, Espanha, Alemanha Oci-

dental e Itália não registram a posse de reservas.
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6.2- Produção no Brasil

Dos 18 países produtores listados na Tabela 14,

I destacam-se pelo volume produzido os da Tabela 10. Dentre

estes, o Brasil situa-se como o 6? produtor mundial.

I O minério utilizado até hoje, tem sido exclusiva

mente a monazita de placeres marinhos. Em 1983 produziu-se

I 5.200t de concentrado, com teor de 60%, equivalente, pois,

a 3.120t de OTR.

As reservas nacionais de monazita para uma produ

ção deste nivel, seriam suficientes apenas para aproximada

mente 5 anos.

As reservas de Tapira, associadas ao anatasio,

para a pretendida produção pela Cia. Vale do Rio Doce de

] 4.000t/ano de OTR a partir de 1987, serão suficientes para

mais de 80 anos (titulo 5.2). Não se conhece ainda o grau

de pureza a ser atingido pelo produto.

A lavra, concentração e tratamento químico para

produção de compostos são realizados pela NUCLEMON - Nucle

brãs de Monazita e Associados Ltda. Cerca de 97% da produ

ção da empresa, sob a forma de cloretos, destina-se às três

empresas adiante citadas, que os converte em "Mischmetal"

também conhecido como MM ou LnM — cloretos anidros de lan-

tanldeos, eletroliticaroente reduzidos a uma mistura metáli

ca (LnM). Os elementos do grupo mantêm entre ei as propor

ções encontradas na natureza e o MM, no mínimo há de ter

95% de pureza. O cloreto de terras raras eqüivale a 46%

em OTR e 3,3 unidades de cloreto eqüivale a uma unidade de

"mischmetal". A produção nacional de compostos (Tabela 13),

basicamente cloretos (97%), õxidos e carbonatos vem apre-

sentando uma tendência decrescente desde 1978 quando atin-

giu 2.800t; depois de uma mínima em 1981, em 1983 atingiu-

se 2.lOOt. A NUCLEMON esta capacitada também a produzir

outros compostos (em 1983 produziu 70t de hidróxido de cé-

rio) e metal de elementos individuais como cério, lantânio,
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gadolínio, neodlmio, praseodimio, európio e ítrio (45).

Utilizando os cloretos produzidos pela NUCLEMON,

três empresas ainda produzem o"mischmetar: Metalúrgica Co-

rona Ltda., 46% (SP), Metalúrgica Colibri Ltda., 10% (SP)

e Companhia Industrial Fluminense, 44% (MG).

A Comissão Nacional de Energia Nuclear, através

de seu Instituto de Pesquisas de Energia Nuclear, conseguiu

dominar a tecnologia para produção continua de compostos

de terras raras com alta pureza por troca iônica (com uso

de resinas especiais)^. Esta em operação no IPEN ura? insta

laçao em escala de laboratório, produzindo cloretos de cé-

rio, lantânio, gadolínio, neodlmio, praseodimio, eurõpio,

samário e Ítrio, com pureza superior a 95% (25).

TABELA 13

LANTANlDEOS: PRODUÇÃO DE COMPOSTOS NO BRASIL —1974-83

ANO
COMPOSTOS (t)

CLORETOS ÕXIDOS CARBONATOS

TOTAL

(t)

1974
1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

2.320

2.001

2.037

2.527

2.799

2.725

2.071

1.910

1.883

2.002

18
-

3

17

21

16

12

22

54

16

5
5

3

7

7
14

6

6

12

8

2.343

2.006

2.043

2.551

2.827

2.755

2.089

1.938

1.949

2.026

FONTE: 1) *The Economics of Rare Earths and Ytrium-1984"(45).

2) Anuárío Mineral Brasileiro-1984 (5).
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TABELA 14

LANTANÍDEOS - EMPRESAS E SEUS PRODUTOS POR PAlS

PAÍS B EMPRESA
CÓDIGO

DO
PRODUTO*

1. AFRICA DO SUL

. Tnraine Gold Mines Ltd.

. Otavi Mining Co. (Pty) Ltd.
1

1

2. ALEMANHA OCIDENTAL

. Auer-Rany Vertriebsgesellschaft S.E.H. Blum &
Co. KG

. Chemische Fahrik Lehrte Dr. Andreas Kossel QnbH

. Chemische Industrielle GnbH & Co.

. Dr. Franz Grossman KG

. E. Merck

. Fraemer & Martin GmbH & Co. KG

. Frank & Schulte QnbH

. Hermann C. Starck Berlin

. Horbach & Schimitz QnbH

. Tmanco Bild-Analysen-Ccrtputer GmbH

. Johannes Scherchn QnbH & Co., Talkum-Bergbau

. Metallgesellschaft AG

. Otavi Minen-U. Eisenbahn-Gesellschaft

. Rhone-Poulenc Chenie QnbH

. S.Goldmann QnbH & Co. KG

. Th. Goldschtnidt AG

10

10

10

10

10

10

5

10

5

5

1

10

10

10

10

10

AUSTRALIA

. AC Hatrick Chemicals Pty. Ltd.

. Allied Eneabba Pty. Ltd.

. Ascot Cartage Contractores Pty.

. Associated Minerais Consolidated Ltd. (AMC)

. Cable Sands. Pty. Ltd.

. David Mitchell Estate Ltd.

10

1

5

1,3

1/3

1
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(continuação)

PAlS E EMPRESA
C0DIGO

DS
PRODUTO*

. Dillingham Mining Cb. of A u s t r a l i a

. Jennings Indus t r i e s Ltd.

. Kathleen Investments (Austral ia) Ltd.

. May & Baker Aus t r á l i a P ty . Ltd .

. Mid-East Minerals NL

. Minerals Deposits Ltd.

. Minerals Sands Producers Associat ion (MSPA)

. Peko - Wallsend Ltd.

. Queensland Titanium Mines P ty . Ltd.

. R u t i l e and Zircon Mines (Newcastle) Ltd.

. Western Titanium Limited

. Westralian Sands Ltd.

. WC Mineral Sands Ltd.

. WSL Group

4. AUSTRIA

. Treibacher Chercische Werke A3

1

3

4

10

1

1

1

1

1

1

1,3

1,3

4

1

10

5 . BÉLGICA

. Allied Chemical International S.A.

, Johnson Matthey and Pauwels

. PWJA Corn. Van larcke SPKL

. Th, Goldschmidt NV - S.A.

. Viei l le Mcntagne S.A.

10

5

10

5

5

BRASIL

. NUOUEMON-Nuclebrâs de Monazita e Associados Ltda.

. Metalúrgica Corona Ltda. (SP).

. Cia. Industrial Fluminense (MG)

. Metalúrgica Colibri Ltda. (SP)

7 . CANADA

Denison Mines Ltd.

Ibek Importers Inc.

6,8

12

12

12

10

10
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(continuação)

PAIS E EMPRESA
CÓDIGO

DE
PRODUTO*

8 . CHINA

. Chinese Rare Earth Go. (OREC)

. Cemented Carhid Works

. Yao Long Chanical P lan t

. Beading Rare Earth Ceramic Factory

6,8

6

10

6

9. ESPANHA

. Derivades del Fluor S.A. 10

. Kanichrcm S.A. 10

. Nuodex Espanhola S.A. 10

10. ESTADOS UNIDOS DA AMERICA

. A.D. Mackay Inc. 10

. Alloychen Inc. 10

. American Metallurgical Products Co. 9

. American Nickel Alloy Manufacturing Corporation 10

. Apache Chanicals Inc. 10

. Areroco Products Inc. 10

. Associated Minerals Ltd. (ACM) 10

. Atanergic Chemicals Corporation 10

. Bram Metallurgical Chemical Co. 10

. Atlantic Equipment Engineers 10

. Cabot Corporation 10

. Chanicals and Rare Earth Division 10

. Chy Chemical Corporation 10

. Continental Mineral Processing Corporation 1

. Cotronics Corporation 10

. Electronic Space Products Inc. 10

. Ellis Cezantrek Inc. 10

. Erlenger ft Conpany Inc. 10

. Fairmount Chanical Co. Inc. 10

. Ferro Corporation (Transelco Division) 10

. Foot Minerals Co. 10

. Vallard-Schlesinger Chanical Manufacturing Corp. 10
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PAÍS E EMPRESA

. Gehning Inc.

. G. Frederick Smith Chemical Ccmpany

. G. Frederick South Chemical Co.

. Great Western Inorganics

. Harshaw Chemical Co.

. Humphreys Mining Co. Div.

. mterstab Chemical Inc.

. Interlake Inc. (Globe Division)

. J.A. Samuel & Co. Inc.

. Katalistics International

. Kawecki Berylco Industries Inc.

. K.C. Abrasive Co.

. Leico Industries Inc.

. Mackenzie Chemical Marks Inc.

. Mallinckrcdt Inc.

. Molycorp Inc.

. Mooney Chemical Inc.

. ML Industries Inc.

. Nuclear Riel Service Inc.

. Nucor Corporation

. Oneida Perlite Corp.

. Pennalt Corp.

. Pfalz and Bauer Inc.

. Powell Metals & Chemicals Inc.

. Ranson Metais Corporation

. Hhcne-Poulenc Inc.

. Surepure Chemical Inc.

. Seme-Alloys Inc.

. The Shepherd Chemical Co.

. The Shewin-Williams Co.

, Tenneco Chemicals Inc.
, Troy Chemical Corporation

. Union Oil Co. of California

. United Mineral & Chemical Corporation

. W.C. Grace and Co.

(continuação)

CÓDIGO
DE

PRODUTO*

10
10

10

10

10
1

10

9
10

11

10
10

10

10

10

10

10

10
10

10

1

1Q
10

10

10

8

10
10

10

10

10
10

9, 10
10

6, 7, 8, 10
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(continuação)

PAÍS E EMPRESA
CÔBIGÔ

DE
PRODUTO*

1 1 . FRANÇA

. Aluminium Pechincy Venthon

. Devineau S.A.

. Etablissements Tricot

. Feyser et Mackey (France) & Cie

. Givaudan (SARL)

. Johnscn Matthey e t Cie (S.A.)

. Fequiney ügine KarhJman Grup

. Ehone-Poulenc, Chimie Fine

. Khone-Peiulenc, Chinde Minerale

. Rhcne-Poulenc Industries S.A.

. Rhone Progil

. Tricot (S.A.)

. Ugine Kuhlnann

. Union Chimique Française

10

10

10

1

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

12. HOLANDA

. Drijfhout & Zn's Edeibnetellbed NV

. Highways International

. Pechincy Ugine Kuhlmann BV

13. ÍNDIA

. Indian Rare Earths Ltd.

. National Fluorine Corporation

. Union Carbide India Ltd.

5

10

5

6, 7, 8, 10

10

7

14. INGLATERRA

. Akzo Chemie UK Ltd.

. Astles Chemical Co. Ltd.

. BDH Chemicals

. Derby Lunlnescents Ltd.

. Everitt & Co. Ltd.

. Exsud Limited

10

10

10

10

10

10
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(continuação)

PAlS E EMPRESA
CÓDIGO

DE
PRODUTO*

. Hopkin and Williams

. Johnson Mattey Chenical Ltd.

. Koch-Light Laboratories Ltd.

. London & Scandinavian Metallurgical Cb. Ltd.

. New Metals & Chemical Ltd.

. Nuodex Ltd.

. Rare Earth Products Ltd.

. Steetley Chemicals Ltd.

. Ugine Kuhlmann Chemical Ltd.

. Westo Industrial Products

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

15. ITALIA

B.H. Schilling Societa Chiinica SpA

Carlo Erba SpA 10

16.

. Daiei Bussan Co. Ltd.

. Daiho Kagaku KK

. Diichi Kisengo Kagaku Kogyo Co. Ltd.

. Fuji Titanium Industry Co. Ltd.

. Ishiara Trading Co. Ltd.

. Kisan Kinzoku Fenkyusho

. Mitsui Mining ft Smelting Co. Ltd.

. Merita Fagaku Kogyo Co. Ltd.

. Sontoku Metal Industry Co, Ltd,

. Seimi Kagaku KK

. Shinetsu Chemical Industry Co. Ltd.

. Shin Nippon Finzoku Kagafu KK

. Wako Bussan Co. Ltd.

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
10

1 / 2 , 3

1 7 . NORUEGA

. A/S Megon 4 Co. 10
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(conclusão)

PAÍS E EMPRESA
CÓDIGO

DE
PRODUTO*

1 8 . MALÁSIA

. Asia Rare Earths (Subsidiária da Mitsubishi
Chemical Industries)

. Malaysia Mining Corporation

. Trench Mines Wallaysia Bhd

1

1

1

1 9 . TAILÂNDIA

i Sine Derby

. Thai Sunrock Co. Ltd.

. The East Asiatic Co. (Th)

5
5
5

* Código de Produtos:

1. Monazita

2. Bastnasita

3. Xenotímio
4. Areias de Praia

5. Minerais de Terras Raras (não especificados)
6. Cloreto de TR

7. Fluoreto de TR

8. Cxidos de TR
9. Silicieto de TR

10. Compostos e Metais (inclusive de elementos individuais)

11. Catalizadores
12."Mischmetal"

6.2.1~ Exportação

O Brasil exporta manufaturados e compostos quí-
micos de terras raras —Tabela 18. Pelo volume e valor da
operação, destacam-se entre os primeiros, o "mischmetal" (li
ga de cério com no máximo 5% de ferro), pedra para isquei-
ro, ligas de ferro-cério e outras ligas pirofõricas; dos se
gundos destacara-se os compostos de cério não especificados,



.52.

certamente cloretos.

A exportação de "mischmetal" que em 1978 atin-

giu 619t vem se reduzindo. Ir.versamente, a de cloreto que

em 1980/81 foi nula, vem aumentando.

7. CONSUMO

Para uma visão global do que se passa relativa-

mente a este fator, faz-se necessário saber o que i consu-

mido — minério, composto químico, ligas, metais —quais as

fontes de suprimento e quais os consumidores. Mesmo não

chegando-se a números precisos é possível delinear-se a es»

trutura geral do consumo.

7.1- Consumo Mundial

Tomando-se 1982 para referência, por ser o ano

mais próximo com dados disponíveis, tem-se que os maiores

importadores mundiais de terras raras, pela ordem decres-

cente, foram:Holanda, Japão, Áustria, França, Alemanha Oci

dental e Estados Unidos. Os maiores exportadores, na mes-

ma ordem, foram:França, Estados Unidos, Inglaterra, Austria,

Alemanha Ocidental, União Soviética e índia —Tabela 15.

Dos grandes importadores mencionados apenas os

Estados Unidos da América são detentores de reservas mine-

rais dos elementos. A Holanda e o Japão importam basica-

mente para consumo próprio; são poucas suas exportações.

Dos grandes exportadores, a França, a Inglater-

ra, a Austria e a Alemanha não possuem reservas minerais.

Estes países importam compostos para transformação, consu-

mo e, em grande parte, para novas exportações. A União So

viética e a Índia têm reservas que atendem suas necessida-

des internas exportando excedentes. Os Estados Unidos,
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grandes importadores, são também grandes exportadores de

produtos mais elaborados.

O consumo mundial de lantanideos segundo os gran-

des segmentos de atividade econômica onde são utilizados,

está representando na Tabela 16, no período 1980/1983, em

valores absolutos e relativos; em ambos, observa-se o cres_

cimento mais sensível na área de catalizadores e química.

Da produção mundial — Tabela 10 — os Estados Uni

dos consomem cerca de 50%, assumindo uma posição de desta-

que. A Tabela 17 mostra quo a absorção por segmentos de

atividade econômica naquele país, difere significativamen-

te do que ocorre no mercado global — Tabela 16 — com ênfa-

se para o consumo em catalizadores na refinação do petró-

leo, que em 1984 chegou a representar 65% das suas aplica-

ções. Seu consumo de compostos tem crescido muito mais

acentuadamente do que o de "mischmetal".

Os progressos tecnológicos vêm influindo signi-

ficativamente no consumo. Progressos recentes conduziram

â utilização do oxido de neodímio para o vidro frontal do

cinescõpio de televisão. Teve início a utilização do neo-

dímio para produção da liga magnética Nd-Fe-B, denominada

"Magnequenche" pela General Motors e "Neomax" pela Sumitcmo

que desenvolveram a tecnologia; esta liga permite a produ-

ção de motores 45% mais leves e menores, que estão compe-

tindo com os da liga Ce-Co.

78A Alcoa desenvolveu a liga Cu ou Al-8Fe-4Ce

que pode ser utilizada até 320°C, substituindo o "stainless

steel" e o titânio em aplicações aeroespaciais de alta tem

peratura com redução de peso e de custos, Este poderá vir

a ser o primeiro grande uso industrial do cério.

A Ronson Metals Corp. anunciou seu novo proces-

so eletrolltico para produzir neodímio metálico a ser em-

pregado na produção de imãs permanentes, a custo bem mais

baixo do que pelo tradicional método por cálcio-reduçao.



TABELA 15

LANTANlDEOS — IMPORTAÇÃO DE COMPOSTOS/PRINCIPAIS PAlSES — 1982

PAlS EXPORTADOR
QUMTIDADE IMPORTADA (t> *

AUSTRIA BLEU FINLAND FRANÇA ALEMANHA (Oc. ) J A P & QOREIA
DO

SUL

HOLANDA TAIWAN TAILÂNDIA INGLATERRA USA TOTAL

Austria
BRASIL

China

França

Alemanha (Oc.)
Índia

Japão

•Malásia

Holanda

Noruega

Inglaterra

U.S.A.

Ü.R.S.S.

Outros

-

200

-

382
2

200

-

32

-

-

437

2

—

—
-
-

54
-
-

-

-

-
-
-

-

16

-

-

-

1

2

-

1
-
-

-

-
1

-

1

68

10

270

1.198

37

115

222

19

122

123

3.445

9

(66) (61) (56) (23)

—
282

591

—

125

—
190

230

5

3

4
413

1.069

350

28

1.271

200

125

4.374

(717) 786

322

211

155

11

4

1.328

1.893

355

(-) 173

T O T A L 1.254 81 1.035 780 2.443 (66) 4.686 (61) 56 23 717 11.208

FONTS: "The Economics of Rare Earths and Ytrium - 1984"(45) .

* Os números entre p a r ê n t e s i s foram obt idos dos r e g i s t r o s de exportação .
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7 . 1 . 1 - Protecionismo no Comércio

A po l í t i ca praticada pelos Estados Unidos, quan-
to as suas importações, reveste-se de par t icu la r s ignif ica
do em razão de serem eles responsáveis por cerca da metade
do consumo mundial. O país u t i l i z a - s e do chamado protecio
nismo para com suas indús t r i as , mediante taxação sobre os
manufaturados estrangeiros de lantanídeos em seu mercado
interno. Adicionalmente, seus fornecedores são c lass i f i ca
dos em Nações Favorecidas e Nações Não Favorecidas, a t o -
dos gravando com elevadas taxas, sendo que, para os não fa
vorecidos, elas chegam a ser até 5 vezes mais elevadas. A
maior barre i ra atinge 35% "ad valorem": é para o c lore to
de cér io , oxido e compostos. Inversamente, mediante isen-
ção das taxas , é estimulada a importação de produtos prima
rios -—minérios e concentrados —com preços muito a v i l t a -
dos, especialmente para os concentrados de monazita — Tabe
Ia 18 (24). A regulamentação das refer idas taxas de im-
portação convencionadas na Rodada de Tóquio em 1979, prevê
ainda uma redução anual para as Nações Favorecidas, a té
1987 -Tabe la 18.

TABELA 16

LANTANlDEOS - DEMANDA MUNDIAL POR UTILIZAÇÃO - 1980-83

UTILIZAÇÃO

QUANTIDADE DE OTR

1980

t %

1981

* 1 •
1982

t %

1983

t %*

Catalizadores/
Química

Metalurgia

Vidros/Cerâmica

Eletrônica/Imãs

11.582 34 9.934 30 15.085 44 17.736 44

11.241 33 10.597 32 7.544 22 8.868 22

10.219 30 11.590 35 10.628 31 12.497 31

1.022 3 993 3 1.028 3 1.209 3

T O T A L 34.064 100 33.114 100 34.285 100 40.310 100

PONTE:"The Economics of Rare E a r t h s and Ytrium - 19847
(com complementação e adaptação). (45).
* Adotado os percentuais de 1982, a p a r t i r do t o t a l .



.56.

7 .2- Consumo no Brasil

Em termos de OTR a produção brasileira seria su-
ficiente para atender â demanda interna. Todavia, face à
natureza dos materiais, alguns não sendo produzidos no país,
uma parte do consumo é satisfeito através de importações.
Enquanto isto, produtos de elaboração tecnologicamente me-
nos sofisticada como ligas pirofôricas e "mischmetal" em
geral, têm chegado a constituir objeto de exportação nacio
nal.

TABELA 17

LANTANlDEOS -DEMANDA NOS "USA" POR UTILIZAÇÃO -3S81S4

UTILIZAÇÃO

QUANTIDADE

1981

t %

1982

t %

1983

t %

1984

t %

Catalizador para
Petróleo

Metalurgia *

Vidros e Cerâmica

Outros **

8.600 43 7.353 43 10.780 55 13.650 65

6.800 34 5.814 34 5.880 30 4.200 20

4.200 21 3.591 21 2.548 13 2.520 12

400 2 342 2 392 2 630 3

T O T A L 20.000 100 17.100 100 19.600 100 21.000 100

FONTES: 1) "Economics of Rare E a r t h s and Y t t r i u m , 1984'.' ( 4 5 ) .

2) "Mineral Commodity Summaries, 1983, 1984, 1985? (30) a
( 3 2 ) .

* Inclui ferro e aço, ligas e "mischmetal".

** Inclui fosforescentes, energia nuclear e eletrônica.



TABELA 18

LANTANlDEOS — TAXAS DOS "USA" SOBRE SUAS IMPORTAÇÕES — 1982/1987

PRODUTO
NAÇ0ES MAIS FAVORECIDAS

1982* 1983* 1987*

DEMAIS NAÇÕES

1982* 1983*

Minérios e concentrados

Cloreto de cêrio, oxido, compostos

Oxidos de terras raras, exceto oxido de cério

Metais de terras raras (inclusive escândio e ítrio)

Ligas com todos ou com a maioria dos metais de
terras raras (mischmetal)

Outras ligas com todos ou com a maioria dos metais
de terras raras

Ferrocêrio e outras ligas pirofõricas

isento

12,1%

4,5%

4,5%

US$ 0,43
por libra

US$ 0,38
por libra
mais 4,7%

ÜS$ 0,39
por libra
mais 4,7%

isento

11,1%

4,4%

4,4%

US$ 0,41
p/libra

US$ 0,35
p/libra
mais 4,2%

ÜS$ 0,36
por libra
mais 4,3%

isento

7,2%

3,7%

3,7%

US$ 0,32
p/libra

US$ 0,20
p/libra
mais 2,4%

US$ 0,22
por libra
mais 2,6%

isento

35%

25%

25%

ÜS$ 2,00
p/libra

US$ 2,00
p/libra
m--JLs 25%

US$ 2,00
p/libra
mais 25%

isento

35%

25%

25%

US$ 2,00
p/libra

ÜS$ 2,00
p/libra
mais 25%

US$ 2,00
p/libra
mais 25%

FONTE:"Minerals Yearbook, 1982" (24).

* Os percentuais são "ad valorem" da importação.
tn



TABELA 19

LANTANlDEOS — COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL/EXPORTAÇÃO — 1981-83

PRODUTO
QUANTIDADE (t)

1981 1982 1983

VALOR (US$)

1981 1982 1983

MANUFATURADOS (1)

. "Mischmetal" (Liga de cêrio com no máximo 5% de ferro)

. Pedra para isqueiro ou acendedor

. Qualquer outro ferro-cério e outras ligas pirofôricas

COMPOSTOS QUÍMICOS (2)

. Cloreto de cêrio

. Oxido de cêrio

. Qualquer outro composto de cério

. Qualquer outro composto de praseodlmio

305 241 412

70
17
218

11

0

15

68
32
141

319

309.

0

123
47

242

875

695

180

10

2.630.002 2.029.591 2.989.658

567.000 485.904 786.432

269.987 471.796 670.378

1.793.015 1.071.891 1.532.848

122.001 366.221 1.084.158

307.021 695.772

2.001 900

120.000 388.386

28.300

T O T A L 320 560 1.287 2.752.003 2.365.812 4.073.816

FONTE: Anuãrio Mineral Brasileiro - 1984. (5).

Principais países de destino: 1) U.S.A., 26%; Noruega, 23%; França, 18%; México, 7%; Japão, 5%.

2) Holanda, 38%; França, 31%; Austria, 26%. os



TABELA 20

LANTANlDEOS — COMERCIO EXTERIOR DO BRASIL/IMPORTAÇÕES — 1981-83

PRODUTO
QUANTIDADE (t)

1981 1982 1983

VALOR (US$)

1981 1982 1983

MANUFATURADOS (1)

Cério
Itrio
Escândio
Mischmetal (liga de cêrio. Máximo 5% de ferro)
Qualquer outro metal das terras raras
Pedra para isqueiro ou acendedor
Qualquer outro ferro-cêrio e outras ligas pirofôricas

COMPOSTOS QUÍMICOS (2)

. Cloreto de cério

. Nitrato de cêrio

. Oxido de cêrio

. Sulfato de cêrio

. Qualquer outro composto de cêrio

. Oxido de praseodimio

. Qualquer outro composto de praseodimio

26

10
16
0

45

25
0
2
9

52

20
32

0

123

0

90
0
0
11
4

0

127

0
100
0
0
12
2

136.156

78
79

370
89.562
45.868

199
3.325

664.120

66
42

272.107
3.170

21.753
366.977

10

269.346

218

177.884
87.902

17

999.017

467
16

501.733
2.081
290

419.097
75.333

6.211

79
39

4.353

1.740

987.201

71
326

499.337
2.211
3.185

443.228
38.843

T O T A L 71 175 127 800.276 1.268.363 993.412

FONTE: Anuário Mineral Brasileiro. DNPM, 1984. (5).

Principais países de origem: 1) U.S.A., 70%; Bélgica, 18%; Noruega, 11%.

2) França, 42%; U.S.A., 29%; República Federal da Alemanha, 28%, cn
to
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No ano de 1983, o consumo brasileiro distribuiu-

se segundo setores de atividade econômica, entre a meta-

lurgia (85%) e a eletrônica e óptica (15%) (7). Deve ser

acrescido um consumo estimado de OTR contido em cataliza-

dores utilizados na destilação fracionada do petróleo, ob

jeto de consideração no titulo que se segue.

7.2.1- Importação

0 Brasil importa manufaturados e compostos quí-

micos de terras raras — Tabela 19. Segundo o montante de

divisas dispendidas, destacam-se, entre os primeiros, o

"mischmetal", liga de cério com o máximo de 5% de ferro e

outros metais não especificados das terras raras; dos úl-

timos, o nitrato de cério e o oxido de praseodlmio.

Apesar do significativo consumo mundial de ter-

ras raras contidas em catalizadores para destilação do pe

tróleo — nos Estados Unidos chega a atingir 65% do consu-

mo interno — as estatísticas minerais brasileiras não re-

gistram sua utilização neste setor. Foi estimado (44) que

em 1978 o consumo em OTR, contido nos catalizadores empre

gados na destilação de petróleo na América Latina, situou-

se entre 460 e 490 toneladas. A capacidade de destilação

catalltica brasileira, segundo a mesma fonte, era de

216.400 barris por dia calendário, representando 30% da

capacidade continental.

Os catalizadores, sob a forma de fluido ou zeõ-

litos sintéticos, contêm em média 4% de OTR e não são ain

da produzidos no pais.

Depreende-se proporcionalmente que o consumo na

cional por esta via, atendido por importações teria sido

da ordem de 140t em OTR, no ano. A assessoria de rela-

ções públicas da PETROBRÂS informou que, em 1984, seu con

sumo de catalizadores foi de aproximadamente 21.000t, o

que representaria cerca de 840t de OTR contido. Tomada



TABELA 21

LANTANÍDEOS - CONSUMO APARENTE NO BRASIL - 1981-83

0

p

P E U Ç

s

K O D U

X 0

T 0

1

PRODUTO

9 8

Q

r-l

OXIDO*

Ü A N T I

1

PRODUTO

D A D E

9 8 2

OXIDO*

(t)

1 9

PRODUTO

8 3

OXIDO*

PRODUÇÃO

. cloreto ,

. mischmetal

. outros2

(-)EXPORTAÇÃO

. cloreto

. mischmetal

(+)IMPORTAÇÃO

. óxidos

. ligas .

. catalizaâores'

1.668 1.545 1.677

1.938
582
235

(15)
(305)

45
26

891
554
223

(297)

(7)
(290)

(560)

45
25
490

1.949
510
173

(319)
(241)

123 •
52

896
485
164

(376)

(147)
(229)

(662)

123
49

490

2.026
495
289

(875)
(412)

127
0

932
470
275

(794)

(403)
(391)

C617)

127
0

490

T O T A L 1.931 1.831 1.500

* Contido no, ou, equivalente ao produto

FONTE: 1-Balanço Mineral Brasileiro, 1973/83. (7).

2-Suposto ser igual ao exportado (pedra para isqueiro, ferro-cério e outras ligas)

3-Estimado conforme titulo 7.2.1, no texto.

OI

H
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unia média como número anterior configura-se um consumo es-

timado da ordem de 490t/ano.

7.2.2- Consumo Aparente

Produção, importação e exportação fornecem uma

visão global do consumo no país. Não se dispõe de dados

sobre estoques, mas, depreende-se que têm pequena dimen-

são; sua variação anual pode certamente ser considerada

desprezível.

Com referência ao segmente mineral do consumo,

a monazita, ünica matéria prima utilizada no momento, tem

toda a sua produção transformada em compostos químicos. A

produção média no período 1981-83 foi de 3.100t/ano. Este

o consumo.

Com base nas Tabelas 13, 19 e 20 e na produção

de "mischmetal" pode-se avaliar o consumo nacional aparen-

te — Tabela 21. Face â diversidade de proòutos, tomou-se

o oxido de terras raras (OTR) como denominador comum. Em

alguns casos, para equiparação a oxido foi considerado o

teor do produto predominante — como cloreto (97%), na pro-

dução estão incluídos õxidos e carbonatos (3%); como oxi-

do s (mais de 96%), na importação estão incluídos compostos

não especificados de praseodímio —Tabela 20.

Nos anos 1981-83 o consumo nacional aparente em

média atingiu 1.750t era OTR, equivalente a 3.800t em clore

to ou 1.150t e;n "mischmetal".

Ponderável acréscimo nas estimativas correntes

de consumo deve-se aos catalizadores —Título 7.2.1. É pos

sível que este consumo seja bem superior ao admitido (490t)

nesta avaliação.

A tendência face a depressão da demanda desde

1978, e, seguindo â propensão mundial será no sentido de

um significativo crescimento do consumo.
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8. PREÇOS

Diversos produtos de terras raras têm origem, den
tro da seqüência de processos industriais, iniciada com a
extração dos depósitos minerais e que se estende até suas
aplicações, quer como matéria prima intermediária, quer co
mo produto de consumo final. Aos produtos obtidos am cada
estágio correspondem preços, compatíveis com o valor agre-
gado, e, de acordo com fatores mercadológicos.

Em uma ordem econômica aproximada de valor cres-
cente, guardando paralelisro com a seqüência de geração in
dustrial, pode-se distinguir os seguintes produtos ou gru-
pos de produtos:

- Concentrado mineral de monazita ou bastauasita;

- Concentrado de cério ou lantânio e outros;
- Compostos químicos polimetálicos (cloretos, oxalatos,

carbonatos);

- "Mischmetal";

- oxido de alta pureza de um lantanídeo específico;
- Metal de um elemento específico.

6.1- Mercado Mundial

Na Tabela 22 estão os preços praticados pelo mer
cadc internacional no período 1981-84 para os quatro pri-
meiios Itens de produtos acima relacionados.

Os concentrados de monazita e de bastnasita, con
têm quase 100% aos respectivos minerais com teor de 60% em
OTR. Esse teor pode elevar-se a 70%, com o correspondente
incremento de preço.

Os concentrados de monazita, no período, sofre-
ram uma perda de valor da ordem de 22%; a bastnasita, cujo
produtor mundial único são os Estados Unidos, apresentou
valorização crescente. Os demais produtos da tabela tive-
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ram preços discretamente crescente ou decrescente, sobre
tudo se considerada a inflação do dólar.

Quanto aos teores dos demais compostos desta ta-
bela 22, os concentrados de cério têm cerca de 65% de OTR
e os de lantânio 75%. Os cloretos correspondem a 46% em
termos de OTR. O "mischmetal" (MM) tem 95% de OTR; algu-
mas de suas variedades diferem deste número: MM~FeSi, con-
têm 30/35%, MM-Al-Ca-Si, 40/50%, MM-Mg 96/98% e MM-CO5,34/
37%.

Os concentrados r.m geral são qualificados pelo
elemento dominante. A composição dos mesmos, a título de
exemplo, tomado um concentrado de cério de comercialização
corrente, pode ter 65% de OTR e 35% de impurezas; nos OTR
contidos haverá cerca de 92% de CeO», 5% de La«O3, 2% de
Nd2O3 e 1% de P^gOiií era "m concentrado de európio pode ter
75'fc de OTR sendo, destes, 92% de HuO3, 3% de G d ^ , 3% de
SiruO- e 2% de ítrio com outros elementos pesados; podem
ocorrer situações menos nítidas como em um concentrado de
neodímio/praseodímio com 65% de OTR onde tem-se 24% de Ce?0?/
53% de Nd.,0,, 18% de Pr,Onl, 3% de Lao0, e 2% de SmoO_. 0

t -i o 11 i 5 /. i

"mischmetal" em geral tem no mínimo 95% de OTR e no máximo
5% de ferro, constituídos os óxidos de terras raras por 51
a 53 de Ce0o, 15 a 17 de Nd.,0, , 3 a 4% de PrcO.., 22 a 25%
de La2O-, 2 a 3% de SnuO-, 3% de Tb^O, e 3% de

 V
2C>3 e mais

traços de silica, de cálcio e de alumínio.

Nas Tabelas 23 e 24 estão listados os preços dos
óxidos de alta pureza, conforme as empresas Rhone Poulenc
Inc. e Research Chemicals Co., no período 1979-81. O com-
portamento destes preços no período 1981-84, deve ter sido
similar aos da tabela anterior. Para um me-mo oxido veri-
ficam-se discrepâncias entre os dois fabricantes, em alguns
casos justificável s face âs diferenças de grau de pureza
como para o neodímio, praseodímio e samário, em outros sem
motivo aparente, como para o érbio e o térbio.

Com relação aos metais, os preços cotados pela
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Research Chemicals são apresentados na Tabela 24.

Os óxidos e metais ditos de alta pureza em geral

são no mínimo 99,9% puros. Teores mais exigentes ou mais

flexíveis podem ser encontrados conforme observado especial

mente na Tabela 23.

Verifica-se que o valor dos produtos, por quilo-

grama, oscila desde menos de US$ 0,50 (concentrado de mona

zita) ou pouco mais de US$ 2,00 (concentrado de bastnasita)

para os produtos minerais, até US$ 7.500,00 (eurõpio metá-

lico) ou mais de US$ 14.000,00 (lutécio metálico) p?ra os

mais elaborados.

Vale destacar alguns fatores dentre aqueles que

no mercado contribuem para a formação dos preços: volume

da produção, quantidade demandada, teor do elemento na ma-

téria prima e custos de processamentos. Face â afinidade

entre os lantanídeos, a produção de um deles acarreta o

processamento simultâneo de outros, por vezes ocasionando

a geração de subproduto ou co-produto, em quantidades sup£

rlores ãs demandadas pelo mercado; decorre daí rchatamen-

tos de preços como nc caso do neodimio. A raridade de al-

guns elementos a exemplo do eurõpio e do lutêcio, exerce

naturalmente, marcante influência sobre suas cotações —Ta

bela 5.

Uma breve especulação sobre o comportamento dos

preços a partir do futuro imediato, conduzem ã suposição

de que eles estão sendo afetados em dois sentidos: todos os

produtos em seu conjunto, dominantemente face ãs altera-

ções na oferta (a presença de novos personagens na cadeia

mundial de suprimento, destacadamente a Malásia, e, mais

recentemente, a China; esta, que exportou para a França

l.OOOt de concentrado de monazita em 1982, em 1983 expor-

tou 11.500t); os produtos entre si, em virtude de progres-

sos tecnológicos, do lado da procura (o desenvolvimento de

novas ligas de cério e de neodimio — ver parte final do tí

tulo 7.1). Apesar do anunciado processo de menor custo pa
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ra o neodlmio, o crescimento de sua demanda devera favore-

cer seus preços, deprimidos pelo excesso de oferta.

8t2- Mercado Brasileiro

Sendo toda a produção nacional de monazita reali_
zada pela NUCLEMON para seu próprio consumo, tornam-se pou
co representativos os preços do concentrado. Em 1983 foi
atribuído como valor médio de transferência dentro da em-
presa Cr$ 16.483,00 por tonelada no Estado do Espirito San
to; no Rio de Janeiro foi atribuído Cr$ 4.210,00 (5^. Em
fins de junho/83 a cotação oficial do dólar era Cr$ 542,97,
o que daria respectivamente US$ 30,40 e US$ 7,70 por tone-
lada para os cruzeiros acima. São preços mais de dez ve-
zes inferiores ãs já baixas cotações do mercado internacio
nal.

Em 1982 e 1983 o Brasil exportou cloreto de cé-

rio a ÜS$ 0,99/kg e US$ 1,00/kg. 0 oxido de cirio foi im-

portado em 1981, 1982 e 1983, a US$ 10,80, US$ 5,57 e

US$ 4,99, respectivamente, por quilograma.

O "mischmetal" tem sido importado e exportado pe

Io pais. Os preços em dólares no período 1981-83 foram os

seguintes (5):

1983

6,31

Tanto nas compras quanto nas vendas verificam-se

discrepâncias, mais ou menos significativas, entre os pre-

ços anotados para o Brasil e os valores das Tabelas 22, 23

e 24.

O protecionismo comercial referido no titulo 7.1.1
influi nos preços e no destino — ver tabela 19 — das expor
tações brasileiras.

Importação .

Exportação

1981

8,96

8,10

1982

8,89

7,15
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TABELA 22

LANTANÍDEOS: PREÇOS EE (XNOENTRADOS, COMPOSTOS E MTSCHMEÍEAL - 1 9 8 1 - 8 4

PRODUTO *

CONCENTRADO:

. d e M o n a z i t a (60% OTR)2

2
. d e B a s t n a s i t a (60% OTR)

. d e C é r i o (65% OTR)

. de L a n t â n i o (75% OTR)

COMPOSTOS:

. C l o r e t o (46% OTR)3

. Oxalato

. Carbonato

MISCHMETAL4

1981

0,457

2,03

2,91

2,25

1,68

-

9,37

12,35

PREÇOS

1982

0,412

2,21

2,87

2,38

1,85

-

10,3.4

12,35

(US$/kg)

1983

0,386

2,43

-

-

1,85

18,52

-

12,35

19841

0,358

2,14

-

-

1,85

18,52

-

12,35

1- Ponte do ano:"Mineral Commodity Summaries/ 1985" (32) .

2- Preço do OTR. Teor 60% de OTR.

3- Preço por kg de oxido contido.

4- Pureza, 99,8%. Preço FOB. Pedidos de 25 a 50kg.

* Os teores referidos entre parênteeis junto aos produtos

referem-se ao OTR contido ou equivalente encontrados nos

produtos correntemente comercializados.
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TABELA 23

LANTANlDEOS - PREÇOS DE ÕXIDOS DE ALTA PUREZA — 1979-81

(Empresa: Rhône-Poulenc Inc.)

ELEMENTO*

Céxio

Erbio

Európio

Gadolínio

Lantânio

Neodlmio

Praseodimio

Samário

Térbio

Itrio

PREÇO (USl/kg)

PUREZA
t

99,5

96

99,99

99,99

99,9

95

96,0

96,0

99,9

99,9

1979

14,88a

-

1.565,60a

118,00

12,50

6,50

37,30

46,80

1.075,00

74,70

1980

14,30

196,00

1.819,18a

142,50

14,60

8,45

43,40

51,50

1.140,00

86,00

1981

17,95

170,00

1.795,00

136,50

16,10

-

43,40

59,50

920,00

98,00

FONTE; "Minerals Yearbook. (22), (23), (24)".

a) do EM/J. (11) , (12).

•Mediante solicitação, a empresa fornece preços pa-

ra disprõsio, hólmio, lutêcio, túlio e ítérbio.
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TABELA 24

LMJTANÍDEOS -PFEÇ06 DE ÕXIDOS EM hEEMS DE AKCA PUREZA - 1 9 7 9 - 8 1

(Empresa: Research Chemica l s Co. )

ELEMENTO
OXIDO (us$/kg)

1979 1980 1981

METAL** (ÜS$Ag)

1979 1980 1981

Cerio

Disprõsio

Êrbio

Európio

Gadolínio

Hólmio

Lantânio

Lutécio

Neodlmio

Praseodímio

Samário

Têrbio

Túlio

Itérbio

Itrio

20

110

160

1.900

125

575

19

4.800

70

120

120

1.050

3.000

200

84

20

110

200

1.900

140

650

19

5.200

80

130

130

1.200

3.400

225

94

20

110

200

1.900

140

650

19

5.200

80

130

130

1.200

3.400

225

94

115

300

530

7.000

440

1.400

115

12.900

260

310

300

2.300

6.900

825

390

125

300

650

7.500

485

1.600

120

14.200

260

310

330

2.800

8.000

875

430

125

300

650

7.500

485

1.600

125

14.200

260

310

330

2.800

8.000

875

430

FONTE:"Minerals Yearbook. (22), (23), (24)".

* Pureza mínima de 99,9%.
** De õxidos con no mínimo 99,9% de pureza.
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9. ESTADO DA ARTE NO BRASIL

Como encontra-se o Brasil em relação ao conheci-
mento científico e tecnológico no campo dos lantanldeos?
A questão envolve diferentes segmentos abrangidos pelo te-
ma: geologia básica, pesquisa mineral, lavra de minério,
tratamento físico de minério e processamento químico de mi
nêrios e de seus compostos derivados.

9 «l*- Pesquisa Geológica e Lavra Mineral

Os conhecimentos necessários aos estudos de geo-
logia básica e aos trabalhos de geologia aplicada, bem co-
mo ã pesquisa mineral e lavra de minas, são do domínio na-
cional. Dessa forma, uma melhor definição das potenciali-
dades do país, com localização e cubagem de reservas, se
julgada necessária, sõ dependeria de decisão político-admi.
nistrativa, seguida da compatível alocação de recursos. No
título 5.2 são assinaladas genericamente áreas e condições
geológicas mais favoráveis, matéria esta bem mais profunda
mente tratada na bibliografia, como, por exemplo, em Vanuzzi
(47) para os depósitos de placeres marinhos, ou, nos anais
do simpósio sobre carbonatitos (6) para os depósitos rela-
cionados a vulcanismos —carbonatitos e alcalinas.

9.2- Processos Industriais

9*2.1- Separação e Concentração Física

Apesar dos sempre possíveis aprimoramentos, o
Brasil domina os processos de separação e concentração, fun
damentados nas características físicas dos minerais —den-
sidade e propriedades eletromagnéticas — universalmente ado
tados para o tratamento dos depósitos recentes de minerais
pesados e obtenção dos concentrados de interesse, dentre
eles, o de monazita.
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9.2.2- Separação Química

Os processos de separação química são considera-

dos por Lima (28), invocando outros autores. Eles têm inl

cio com a abertura do mineral realizada sobre o concentra-

do, podendo ser feito através de:

- ataque ácido

- ataque alcalino

- calcinação a alta temperatura com reagentes especiais

(redutores oxidantes, neutros, alcalinos ou ácidos)

Para separação de elementos individuais, indus-

trialmente são utilizados três processos clássicos e três

ditos modernos:

. CLÁSSICOS

- variação de Valencia;

- cristalização fracionada;

- precipitação ou dissolução.

. MODERNOS

- troca iônica;

- extração por solventes

- separação por raios "laser".

Na separação pelo primeiro método os lantanldeos

que têm Valencia 3, precisam assumir, por oxidaçao ou redu

ção, um outro valor (2 ou 4). Os compostos obtidos coro as

novas valências apresentam diferenças de propriedades que

possibilitam as separações. Assim, pode-se isolar:

- o cério, praseodímio e térbio (Valencia 4);

- o samário, eurõpio e itêrbio (valência 2).

A separação com base na cristalização fraciona-

da, baseia-se no fato de que, quanto maior for o número

atômico de um lantanldeo, maior será sua solubilidade. Por

este método, pode-se processar:
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- a purificação do lantânio;

- a separação do grupo Sm-Gd-Y para, produção do concen

trade de samário.

A precipitação ou dissolução fracionada baseia-
se na diferença de solubilidade entre os compostos pouco
solúveis, ou, nas suas afinidades com determinados reagen-
tes. 0 método propicia uma separação grosseira dos seguin
tes grupos:

- do Itrio;

- do samãrio-gadollnio;
- do gadollnio-disprôsio.

Tanto a monazita quanto a bastnasita são quimica

mente processados para cloreto hidratado de lantanldeo

(LnCl-.6H2O) que ê uma etapa para extração por sistemas de

solventes ou de troca iônica. Por estes sistemas obtêm-se

os compostos usuais de cério, lantânio, neodímio, praseod_í

mio, samário, gadolinio, eurõpio e Itrio.

Na troca iônica a separação dos lantanldeos ba-

seia-se na capacidade das resinas para reter cations asso-

ciada à extração seletiva dos agentes quelantes. Por este

processo obtêm-se:

- separação individual de metais de terras raras em al-

to grau de pureza.

A extração com solventes é realizada com TBT
(tri-n-butil fosfato) e o DEHPA ácido di (2-etilhexil fos
fórico) . É empregado para:

- separação de lantanldeos leves com pureza não supe-

rior a 99%.

A separação por raios "laser" encontra-se ainda
em evolução. A técnica desenvolvida pelos pesquisadores
de "Los Alamos National Laboratory" para analisar e para
separar terras raras, consiste na ionização dos átomos uti
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lizando-se "laser" sintonizado com o comprimento de onda
próprio do elemento específico desejado. Deverá ser utili
zada para obtenção de elementos ultra-puros como também na
produção daqueles de mais difícil separação (24).

Ê precisamente na área dos processos de separa-
ção química que o Brasil encontra-se tecnologicamente mais
defasado. Os compostos produzidos em maior escala, confor
me visto no título 6.2, apresentam um grau de pureza ainda
bastante inferior aos dos produtos cotados no comércio in-
ternacional -^Tabelas 22, 23 e 24.

10. EPÍLOGO

Através deste ensaio procurou-se delinear a si-
tuação dos lantanideos no inundo, ressaltada neste contexto
a posição do Brasil. Alguns fatores foram particularmente
analisados, tais como: geologia dos seus depósitos mine-
rais, suas fontes, usos, reservas e produção; o consun.o, os
preços, os custos e o estado do conhecimento nacional so-
bre os mesmos.

O trabalho fundamenta-se essencialmente na biblio
grafia mencionada, cujos dados foram analisados com vistas
aos fins acima considerados. As conclusões, evidentemen-
te, por vezes ficam sujeitas a diferentes interpretações,
até mesmo face a dados eventualmente desconhecidos.

Tenta-se neste título uma recapitulação condensa
da de todo o trabalho, capaz de substituir o texto em uma
leitura mais superficial, mas que propicie uma visão glo-
bal do problema.

10.1- Súmula dos Capítulos

Denominam-se lantanideos propriamente ditos os
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14 tipos de números atômicos 58 a 71, que no Quadro Perió-
dico dos Elementos situam-se na casa IIIA do 69 Período (Fi-
gura 1). Eles ocorrem na natureza associados ao lantânio
e, geralmente, também ao itrio formando um grupo de 16 ele
mentos correntemente denominados terras raras, lantanideos
ou lantânios. Por afinidades físico-qulmicas menos acen-
tuadas outros elementos como o urânio e o tõrio, por vezes
juntam-se ao grupo.

Dois minerais prestam-se correntemente como fon-
te de lantânios: a monazita (silico-fosfato de cério, lan-
tânio, neodímio e tõrio) e a bastnasita (flúorcarbonato de
metais de terras raras). Diversos outros minerais os con-
tém — Tabela 2. Outras fontes assumem importância local,
a exemplo do xenotlmio (fosfato de Itrio), da apatita (fos
fato de cálcio com flúor), da fluorita (fluoreto de cálcio)
c dos resíduos da extração e urânio —Tabela 5.

Em um mesmo mineral, geralmente se associam d^

versos elementos de interesse econômico; a monazita é si-

multaneamente fonte de lantanideos e de tõrio. Por outro

lado, mais de um mineral coexistem, normalmente, num mesmo

depósito, como a monazita, a ilmenita, a zirconita e o ru-

tilo nas reservas praieiras de minerais pesados. Estes fa

tos têm importância, as veies decisiva, para o aproveita-

mento econômico.

Os elementos presentes em um mesmo mineral, guar

dam entre si proporções muito variadas. Numa situação tí-

pica pode-se ter os óxidos de cério, lantânio e neodímio

representando 90% do total de OTR; apenas o oxido de cério

comumente já constitui cerca de 50% —Tabela 5.

Para os objetivos deste trabalho os depósitos mi
nerais foram agrupados em duas categorias: os sedimentares
e os Igneos. Os primeiros, em geral constituídos por mate
riais geologicamente recentes, formados por minerais pesa-
dos, por norma localizados junto ao mar, embora ocorram ou
trás situações geofisiogrãf icas — são os placeres marinhos,
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universalmente distribuídos, e, objeto de intensa explota-

ção. Os segundos, quanto â gênese e a petrografia, rela-

cionam-se à pretéritas atividades vulcânicas; são, em ge-

ral, carbonatitos e rochas alcalinas supergeneticamente en

riquecidos por lantanldeos.

A única fonte de terras raras no Brasil ainda ê
a monazita, extraída dos placeres marinhos juntamente com
outros minerais pesados: rutilo, zirconita e ilmenita. Do
concentrado desta última, por dois anos consecutivos, 1967-
68, separou-se o xenotímio numa média de 23t/ano, que fo-
ram exportadas para o Japão; não hã noticia de semelhante
recuperação nos anos subseqüentes.

Ainda nesta década a Companhia Vale do Rio Doce

pretende obter OTR como subproduto do oxido de anatãsio em

Tapira (MG). Também a PARANAPANEMA pretende em breve pro-

duzi-los a partir da zirconita (oxido de zircônio) de suas

reservas em Pitinga (AM), enfrentando atualmente difieuIda

des tecnológicas para atingir seu intento. Em Poços de

Caldas (MG), foi identificada a presença da maioria dos

lantanideos associados ao urânio, exceção apenas do tér-

bio, do túlio e, naturalmente, do promêcio.

Os lantânios encontram uma diversificada gama de
aplicações: na indústria petrolífera e química (44%), como
qatalizadores (em média 4% da composição destes), na indús
tria metalúrgica (22%) para fabricação de ligas especiais
de alta resistência a esforços, à corrosão e ã temperatu-
ras elevadas, na indústria cerâmica e de vidros (31%) , e
outras (elétrica, nuclear, de imãs permanentes, etc.) (3%).
Novas e insuspeitadas aplicações surgem a cada ano, resul-
do de intensa atividade de pesquisa levada a efeito predo-
minantemente pelos países de tecnologia mais avançada.
Conferências internacionais periódicas propiciam a troca
de conhecimentos entre profissionais, instituições e paí-
ses interessados.

Muito recentemente novas ligas e processos foram
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anunciados: utilização de raios "laser" na separação de

elementos singulares de alta pureza; aplicação do novo pro

cesso eletrolltico, desenvolvido pela Ronson Metals Corp.

para obtenção do neodímio metálico, em substituição do tra

dicional, por cálcio-redução; desenvolvimento das ligas

Nd-Fe-B, magnética, que possibilita a produção de motores

45% mais leves e menores (limitação: sua baixa temperatura

Curie 125-150°C); desenvolvimento da Liga Cu78, Al-8Fe-4Ce,

que pode ser usada até a 320°C/ podendo substituir o "Stainless

Steel" e o titânio.

No Brasil as aplicações incidem na indústria me-

talúrgica (85%) e r.a óptica (15%) . Exclui-se o consumo p£

Ia indústria petrolífera, sob a forma de componente dos c£

talizadores importados, não registrado nas estatísticas mi

nerais.

Reservas mundiais de lantar.ídeos, medidas mais

indicadas, montam a cerca de 48.10 t, em equivalente OTR —

Tabela 6. Oitenta por cento pertence ã República Popular

da China; 38.10 t; seguem-se os Estados Unidos com 5,2.10 t.

Ate bem pouco tempo não havia registro no ocidente deste

potencial Chinês.

Explotação de depósitos praieiros encontram cre£

centes dificuldades em todo o mundo face âs suas implica-

ções ambientais, agravadas pela presença do tõrio (radioa-

tivo) na monazita.

As reservas brasileiras oficialmente registradas

pelo DNPM atingem apenas 17.10 t, em OTR (5), contidas nos

depósitos detrlticos praieiros de minerais pesados, entre

o Sul do Estado da Bahia e o litoral fluminense. Entretan

to, com base na bibliografia, chega-se conservadoramente,

em equivalente OTR, â reserva medida de 286.10 t e â indi-

cada âd 1,7.10 t, com inclusão dos depósitos relacionados

aos carbonatitos e as rochas alcalinas —Tabela 7.

A capacidade mundial de produção em 1977/ foi e£
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timada como da ordem de 52,6.10 t, em equivalente OTR; ho-

je deve situar-se por volta das 60.10 t/ano.

O Brasil atualmente pode produzir aproximadamen-

te l.OOOt, em OTR, o equivalente a 2.200t/ano em clore-

tos — Título 6.1.1. Com a esperada produção da Vale do

Rio Doce (4.000t/ano de ôxidos, a partir de 1987), ditos

números deverão quintuplicar-se.

Dois fatores essenciais condicionam as ativida-

des dos países produtores: seu próprio grau de desenvolvi-

mento e suas reservas em fontes minerais. Assim é que a

Austrália, a Malásia, a Africa do Sul e a Tailândia vol-

tam-se essencialmente para a produção de concentrado mine-

ral. Estados Unidos, Japão, França, Inglaterra e Alemanha

Ocidental; Itália, Austria, Bélgica, União Soviética e Re-

pública Popular da China voltam-se para produtos tecnologi

camente mais elaborados, com maior agregação de valor. Dos

países citados, a Inglaterra, a França, a Alemanha e a Itã

lia, não registram a posse de jazidas minerais.

A produção mundial de lantanideos atualmente é

da ordem de 40,5.10 t/ano, em equivalente OTR —Tabela 10.

A este nível, as reservas minerais seriam suficientes para

mais de 1.000 anos.

O Brasil entre os 18 países produtores (Tabela

14), posiciona-se em 69 lugar —Tabela 10. Sua produção

transpõe, embora timidamente, o nível dos meros concentra-

dos minerais. Estes já não são exportados.

A NUCLEMON-IJuclebrãs de Monazita e Associados

Ltda. —empresa de economia mista —realiza a pesquisa, a

lavra, a concentração e os primeiros processamentos quími-

cos do minério. Sua produção final realiza-se essencial-

mente (97%) sob a forma de cloretos. A partir destes, três

outras empresas (privadas) —Metalúrgica Corona Ltda. (SP),

Metalúrgica Colibri Ltda. (SP) e Companhia Industrial Flu-

minense (S?) —transformam cloretos em "mischmetal", com

95% de pureza. 0 "mischmetal" é um cloreto anidro de lan-
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tanldeos eletroliticamente reduzido a uma mistura de lan-

tânios, também conhecido comercialmente por liga MM, LnM

(lantanldeos metálicos) ou liga de cério, pela predominân-

cia do oxido deste. A NUCLEMON produz ainda outros compos

tos como o hidróxido de cério ou metais individuais: o cé-

rio, o lantânio, o gadolínio e o neodlmio; o praseodlmio,

o eurõpio e o itrio (45) .

O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares

(IPEN) está produzindo cloretos de cério, de lantânio, de

gadollnio e de neodlmio; de praseodlmio, de eurõpio, de sa

mário e de Itrio, com pureza superior a 95%.

A produção nacional que já atingiu 2.800t de cio

retos em 1978, vem decrescendo desde então; situa-se hoje

em torno das 2.000t/ano —Tabela 13. Escassez de matéria

prima e retração do mercado pretensamente comandara esta

tendência.

No Brasil, as reservas de monazita oficialmente

registradas, seriam suficientes, apenas, para cerca de cin

co anos. É uma margem de tempo muito modesta, mesmo face

à certeza de poder-se dilatar este prazo mediante novas in

corporações a partir das reservas inferidas. Nascentes

perspectivas se manifestam ante as reservas de Tapira (MG)

que com a produção pretendida pela Vale (4.000t/ano, em

OTR), terão alcance de 80 anos, mas, vinculada ao fabrico

de oxido de titânio -Titulo 6.2.

O Brasil exporta ligas piroTóricas, ligas de fe£

ro-cério, "mischmetal", cloreto de cério e outros compos-

tos. Em 1983, as exportações nacionais foram um pouco su-

periores aos US$ 4.10 —Tabela 18. Contudo, as de clore-

tos, interrompidas nos anos 1980-81, em favor do "mischmetal"

(produto mais elaborado), voltaram a ser realizadas em

1982-83.

Tomado o ano de 1982 por referência, situam-se

como os maiores importadores do mundo, em ordem decrescen-
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te: a Holanda, a Austria, a França, a Alemanha Ocidental e

os Estados Unidos. Na mesma ordem, como os maiores expor-

tadores alinham-se: a França, os Estados Unidos, a Ingla-

terra e a Austria; a Alemanha Ocidental, a União Soviética

e a índia —Tabela 15. Alguns destes países, têm reservas,

outros não; alguns importam bastante para consumo próprio,

como a Holanda e o Japão, outros para atendimento de suas

demandas internas, mas também bri parte para reexportação.

Os Estados Unidos taxam severamente as suas im-

portações de manufaturados e de compostos de terras raras;

isenta apenas os concentrados. Este protecionismo comer-

cial assume particular relevância em face de ser praticado

pelo consumidor de 50% da produção mundial e grande impor-

tador — ver titulo 7.1.1.

O consumo mundial situa-se pouco acima de 40.10 t/

ano, em equivalente OTR. Os Estados Unidos absorvem cerca

de 50% deste total, sendo que, 65% de seu consumo realiza-

se pela indústria petrolífera, em catalizadores.

No Brasil o consumo situa-se abaixo da produção,

mas, compra-se no exterior compostos não produzidos pelo

país para atendimento da demanda interna; tecnologia e mer

cado interno nacionais, ainda não estimulam a produção bra.

sileira de vários Itens. Em 1983 as importações foram de

aproximadamente U!

ções —Tabela 20.

aproximadamente US$ 1.10 , equivalente a 25% das exporta-

Uma estimativa do consumo brasileiro aparente no

período 1981-83, atinge a média anual de 1.750t, em equiva

lente OTR, que eqüivale a 3.800t de cloretos —Tabela 21.

Quanto ao valor por quilograma, no mercado inter
nacional em 1983 cotou-se por: o concentrado de monazita,
pelo OTR contido, menos de US$ 0,50; o de bastanasita, pou
co mais de US$ 2,00; os cloretos, pelo equivalente oxido
contido, US$ 1,85; o carbonato, US$ 10,00, Para o"miscftnetal",
com 99,8% de pureza o preço alcançou US$ 12,35 — Tabela 22.
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Os óxidos de alta pureza (em geral 99,9% ou mais)

tiveram no mesmo ano, as seguintes cotações por quilogra-

ma: a mais baixa do lantânio, US$ 19,00, seguida pelo de

cério, US$ 20,00, e pela do neodlmio, US$ 80,00; as mais

elevadas ficaram com o oxido de lutécio, US$ 5.200,00, de

túlio, US$ 3.400,00 e o de eurôpio, ÜS$ 1.900,00 - Tabela

24. Especificações menos exigentes correspondem a preços

significativamente mais baixos: o oxido de neodlmio com

95% de pureza foi cotado a US$ 8,45 —Tabela 23.

I Os metais de alta pureza têm preços que guardam

paralelismo com os preços dos correspondentes óxidos de on

de proveem. Assim, no ano, o valor mais baixo por quilo*

grama ficou com o lantânio, US$ 125,00, e o mais alto com

o lutécio, US$ 14,200,00 —Tabela 24.

Finalmente, faz-se necessário considerar a situa

ção do conhecimento cientifico e tecnológico nacional nos

diversos segmentos da atividade: pesquisas geológicas, la-

vra de minas, tratamento físico dos minérios, processos quí

micos e industriais para separação de compostos e de me-

tais de terras raras.

Até a fase de tratamento físico dos minérios, não

ocorrem maiores preocupações quanto ao conhecimento brasi-

leiro. Uma melhor definição de potencialidades, localiza-

ção de depósitos, cubagem de reservas, desenvolvimento ou

aprimoramento de fluxos de tratamento físico, só depende-

ria de decisões por quem de direito, com a correspondente

alocação de recursos.

As dificuldades maiores para o Brasil têm inicio

nos processos químicos e industriais de separação de com-

postos e de metal particular, especialmente quando uma al-

ta pureza é desejada.

Conforme os resultados pretendidos, seja quanto

ao elemento, ao composto ou ao grupo de elementos visado,

ou ao grau de pureza requerido são eleitos os processos de
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separação mais adequados que podem ser clássicos ou moder-

nos.

Eíitre os processos modernos — troca iônica e ex-

tração por solventes — surgiu recentemente o método por

raios "laser" com grandes perspectivas na separação de me-

tais singulares, com alto grau de pureza.

10.2- Conclusões

De todo o exposto ressaltam-se algumas conclusões:

As reservas mundiais de lantânios, pelo seu volume, con-

frontadas com a produção, com o consumo e com a expansão

deste, afastam qualquer preocupação pela sua abundância.

Os depósitos relacionados a carbonatitos e rochas alcali

nas serão, em breve, sua principal fonte, em detrimento

das de placeres marinhos.

Partindo-se de um minério a produção de terras raras é a

única que conduz ã tão grande número de derivados: che-

ga-se a atingir cerca de doze produtos. Uma obtenção de

elemento isolado de alta pureza em geral faz parte de um

processo seqüencial: uma vez separado o primeiro produto

prossegue~se com a reação até o isolamento de todos eles.

Experimentam continuo crescimento a produção e o consumo.

Ê guardada uma expectativa deste manter uma taxa expansjL

va anual de, pelo menos, 6% ao ano, até os anos 90. In-

tensas atividades de pesquisa revelam continuamente no-

vos, por vezes inusitados, campos de aplicação para os

lantanideos.

O mercado mundial é muito competitivo, inclusive para

aqueles produtos derivados que exigem tecnologia avança-

da e altos investimentos de capital. A República Popu-

lar da China, com 801 das reservas mundiais vem de in-

gressar, com determinação, na cadeia internacional de su
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primento, inclusive com produtos de tecnologia mais exi-
gente; ela constitui no momento, certamente, um dos maio
res complicadores para o mercado.

0 declarado protecionismo comercial, constituído por ta-
xações e importações preferenciais de determinados paí-
ses exportadores, praticado pelo maior consumidor e um
dos maiores importadores mundiais — os Estados Unidos —
precisa ser adequadamente considerado.

As reservas do Brasil, oficialmente reconhecidas pelo
DNPM, são bastante modestas; seriam suficientes apenas
para cerca de 5 anos. Este prazo será, com certeza, di-
latado. As reservas conhecidas, todavia, seriam suficien
tes para algumas centenas de anos aos níveis atuais de
produção, isto, ate mesmo sendo consideradas as perspec-
tivas de crescimento desta.

0 país possai diversas áreas possíveis de serem pesquisa

das — titulo 5.2.

Como vem ocorrendo era todo o mundo, o Brasil tende para
eleger a bastnasita e outros minerais relacionados a ro-
chas vulcânicas — carbonatitos e alcalinas — como suas
principais fontes de terras raras, deixando a monazita
dos placeres marinhos, hoje única fonte nacional, em uma
posição secundária, possivelmente jã a partir dos próxi-
mos 2 ou 3 anos, quando terá início o fabrico pela Compa
nhia Vale do Rio Doce, que quadruplicará ou mesmo quintu
pDicará a produção do pais.

0 xenotlmio do qual somente se tem noticia de produção
brasileira em 1967-68 é uma fonte de lantanídeos pesados
bem mais rica que a monazita.

As dificuldades maiores para o Brasil residem no domínio
da tecnologia para separação de compostos e metais de ai.
ta pureza em escala industrial.
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O incipiente mercado interno nacional, não chega a des-

pertar maior empenho por parte da iniciativa privada pa-

ra uma melhoria da produção, quer em quantidade quer em

qualidade. Qualquer iniciativa neste sentido haveria,

pois, de ter em vista abrir espaço no mercado internacio

nal, competitivo, protecionista, aos níveis atuais já

oferecendo resistência, e, impondo recuos à oferta nacio-

nal.

Somente uma determinação de alcançar maior padrão de in-

dependência quanto ao suprimento das necessidades inter-

nas em compostos de alta tecnologia poderia estimular o

país a investimentos na área mais sensível dos compostos

e metais de alta pureza. Para atendimento de pequenas

demandas, neste caso, pequenas produções —escalas de Ia

boratório ou escala piloto — teriam que ser consideradas.

Dentro de uma óptica econômica, merece análise mais acu-

rada o aproveitamento das reservas e, a avaliação dos re

cursos nacionais de lantanídeos, em conjunto com outros

bens minerais associados.

Devem merecer considerações os possíveis reflexos da

anunciada liga Al-8Fe-4Ce, competitiva com o titânio, so

bre o projeto da Vale do Rio Doce para produção de oxido

de titânio, e de õxidos de terras raras como subproduto.
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