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RESUMO 
 
O tema Terras Raras (TR) sempre foi polêmico por parte da sociedade, tanto na visão 
positivista quanto negativista. O estudo em questão teve como foco apresentar o 
caminho que o Brasil delineou no setor, nos últimos cinco anos. O presente artigo 
aborda a visão de especialistas e autoridades, por meio da descrição de pontos 
positivos, negativos, ameaças e oportunidades no setor de TR, na visão de 
especialistas e autoridades, além de apontar as possíveis perspectivas de extração 
nos próximos anos. A metodologia consistiu na construção de uma matriz S.W.O.T. 
por meio da pesquisa descritiva do tipo exploratória e de caráter qualitativo. A 
pesquisa questionou o porquê da baixa evolução neste setor que detém potencial um 
tanto promissor, além de apontar as dificuldades de extração para os próximos anos.    
 
PALAVRAS-CHAVE: Terras Raras; Polêmica; Estratégia. 
 
ABSTRACT 
 
The Rare Earth theme has always been controversial on the part of society in both the 
positivist and negativist views. The study aims to present the path Brazil has outlined 
in the sector in the last five years. This article approaches the view of specialists and 
authorities by describing the positives, negatives, threats and opportunities in the Rare 
Earth sector, also pointing out the possible perspectives of extraction in the next years. 
The methodology consisted of the construction of an S.W.O.T. matrix through of 
descriptive research of the exploratory type and qualitative character. The research 
questions the reason for the low evolution in this sector that is so promising. Besides 
pointing out extraction difficulties for years to come. 
 
KEYWORDS: Rare Earths; Controversy; Strategy. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
No Brasil, quando se fala sobre Terras Raras (TR) sempre remete a um tema 
polêmico, que vem desde os relatos das primeiras extrações deste bem mineral.  
Segundo Zept (2013), a extração das TR no Brasil iniciou-se por volta de 1885, com 
a retirada da monazita das praias de Prado, município localizado no sul da Bahia. Até 
1896, a retirada não era tarifada e a areia era levada sob o pretexto de ser usada 
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como lastro dos navios, que não poderiam voltar vazios à Europa ou aos Estados 
Unidos. 
 
Em 1956, o decreto nº 40006, de 20 de setembro de 1956, autorizou a empresa 
SULBA – Sociedade Comercial de Minérios Ltda., a pesquisar monazita e associados, 
no município de Vitória, estado do Espírito Santo (LAPIDO-LOUREIRO, 2013). Esse 
decreto consistiu em um dos primeiros registros legais de autorização para exploração 
de TR. No entanto, desde 1896 já se sabia da exploração de TR mas, somente depois 
de passados 60 anos, a primeira legalização da atividade em território brasileiro, foi 
de fato efetivada. 
 
O tema TR no Brasil figura em alguns livros e artigos científicos, os quais tratam de 
sua ocorrência e prospecção. Contudo é ponto pacífico entre os diversos setores da 
academia e indústria, a necessidade de determinar sua efetividade, bem como seu 
potencial produtor e exportador. As TR correspondem apenas 0,01% da produção 
mundial de metais que, em termos econômicos, correspondem a 3% do valor 
relacionado somente a indústria de cobre (GOODENOUGH et al., 2016).  
 
Por menor que seja a produção, sua importância estratégica supera a pequena 
representatividade, se comparado com outros minerais, principalmente devido à sua 
aplicação na confecção de produtos tecnológicos (smartfones, LED’s, computadores, 
microships, energias eólicas, solares), nas indústrias de petróleo e bélica. 
 
O Brasil, segundo United States Geological Survey – USGS, (2016) possui a segunda 
maior reserva de TR do planeta. No entanto, publicações recentes no sumário mineral 
2016 do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), indica que a produção 
de TR foi nula. Este fato é estratégia ou polêmica? O objetivo deste artigo é entender 
tal questionamento, por meio das publicações de especialistas no assunto, nos últimos 
cinco anos. 
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
O presente trabalho aborda uma pesquisa descritiva, documental e de caráter 
exploratório. O estudo balizou na construção de uma matriz S.W.O.T. (sigla deriva do 
inglês –Strenghts- pontos fortes, -Weakness- pontos fracos, -Opportunities- 
oportunidades e –Threats- ameaças. Constitui um instrumento muito utilizado no 
planejamento estratégico (QUEIROZ et al., 2012)). Por meio da matriz S.W.O.T. foi 
possível analisar uma série de informações, como: relatórios técnicos; publicações 
acadêmicas; artigos técnicos e entrevistas publicadas em jornais, revistas, periódicos 
nacionais e internacionais. Esta ferramenta também possibilitou uma melhor 
interpretação dos dados, condição que proporcionou um entendimento mais coeso do 
assunto TR, no âmbito - polêmica ou estratégia - na visão de especialistas. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1 Reservas 
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Toda abordagem requer uma representatividade. Segundo Orris (2013) estudar TR 
consiste em conhecer os locais de ocorrência. A Figura 01 sinaliza com pontos em 
azul, as localizações dos principais depósitos de TR no mundo. Apesar do Brasil não 
possuir muitos pontos, a relevância das reservas de TR existentes, faz com que o país 
ocupe uma posição expressiva mundialmente, segundo o United States Geological 
Survey – USGS, (2016). 
 

 

Figura 01: Localização dos principais depósitos de TR. Fonte: ORRIS, 2013. 

 
A importância do potencial das reservas brasileiras confirma-se por meio da Tabela 
01, apresentada pelo USGS, 2016, onde o país exibe a segunda maior reserva e em 
contrapartida, apresenta produção nula nos últimos anos. 
 

Tabela 01: Produção & Consumo 
 

País 
Produção 

Reservas 
2014 2015 

E.U.A 5.400 4.100 1.800.000 

Austrália 8.000 10.000 3.200.000 

Brasil ----- ------ 22.000.000 

China 105.000 105.000 55.000.000 

Índia Nd* Nd* 3.100.000 

Malásia 240 200 30.000 

Rússia 2.500 2.500 Nd* 

Tailândia 2.100 2.000 Nd* 

Outros Países NA NA 41.000.000 

Total Mundial 123.000 124.000 130.000.000 

 
Fonte: Adaptado. USGS, 2016. (Nd*-Não disponível) 
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Segundo Lapido-Loureiro (2013), o país possui reservas de TR contendo teores 
variados, além de uma variabilidade de depósitos aptos e com bom potencial para a 
extração de TR, que poderá ser realizada, tanto em depósitos específicos, como em 
jazimentos poliminerálicos. 
 
Seria estratégia dos governantes guardar as reservas para uma futura exploração? 
Ou então, seria uma polêmica que o setor apresenta, em virtude das dificuldades 
expostas nos últimos anos? Para entender estas e outras perguntas foi feita uma 
análise das publicações dos especialistas deste setor nos últimos anos. 
 
3.2 Produção 
 
Segundo Roberto Ventura, diretor da CPRM, geólogo da Companhia de Pesquisa de 
Recursos Minerais (CPRM), “o Brasil importa em torno de US$ 7 milhões de TR. Esse 
volume é 1% do mercado mundial.” Essa pequena participação pode estar associada 
à falta de tecnologia e à escassez de pesquisas na área (SOUTO FIHLO, 2013). 
 
O Brasil já foi líder de produção de TR até 1915 (LAPIDO-LOUREIRO, 2013). 
Recentemente, segundo o DNPM, em publicação no sumário mineral de 2015, o Brasil 
destacou-se por apresentar a segunda maior reserva de TR do mundo, com um 
percentual de aproximadamente 17,4%. Em contrapartida, sua produção foi nula e 
toda demanda nacional atendida via importação. Relatou também que, no campo da 
prospecção e pesquisa mineral ocorreram avanços por parte de algumas empresas, 
conforme descrito na Tabela 02. 
 

Tabela 02: Áreas de pesquisas de TR. 
 

Empresa Localização 
Óxido de 

TR 
Teor 

CBMM Araxá (MG) 14,2 Mt 3% 

CODEMIG Araxá (MG) 7,7 Mt 2,3% 

Vale Fertilizantes S/A Itapirapuã Paulista (SP) 97,96 mil 4,89% 

Mineração Terras 

Raras 
Poços de Caldas (MG) 3 Mt 1,15% 

Indústrias Nucleares 

do Brasil – INB 

São Francisco do Itabapoana 

(RJ) 
338,4 kt 0,129% 

VALE S/A Vale do Sapucaí (MG) 3,56 kt 
62% de 

monazita 

 
Fonte: Adaptado DNPM, 2015. 

  
Toda a diversidade das áreas de pesquisas envolvendo TR está voltada para áreas 
onde atualmente possui extração de outro mineral.  Neste caso, citam-se 
possibilidades de extração de TR em barragens de rejeitos ou em áreas de 
depósito/pilha de estéril. Ainda, segundo dados apresentados pelo DNPM na 
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publicação do último sumário mineral 2015, não existem empresas interessadas na 
exploração de TR, em áreas de formação geológica sedimentar. 
 
Segundo França (2013), no Brasil, os depósitos de TR em formações geológicas 
sedimentares, apresentam em alguns casos, concentrações de minerais radioativos 
associados, condição que torna um fator de repúdio por parte de pesquisadores e 
empresas. 
 
3.3 Fatores legais 
 
No ano de 2013, segundo o Senador Luiz Henrique da Silveira, em entrevista ao jornal 
- O Estado - o importante para o desenvolvimento do setor mineral e o avanço do 
conhecimento técnico-científico, seriam as parcerias públicas privadas. Outro ponto 
importante defendido na entrevista foi a criação de um marco regulatório da 
mineração, específico para abordar o assunto TR ou então, um capítulo à parte, visto 
que, trata-se de uma exploração mais complexa, em relação aos outros minerais. 
Ressalta também, “... sempre que o país abdica de sua capacidade tecnológica, ele 
perde. No passado decidimos renunciar a isso e agora estamos tentando recuperar o 
tempo perdido”. Neste sentido, entende-se que o Brasil possui uma grande 
capacidade de desenvolvimento neste setor. Uma saída apontada pelo senador seria 
um maior apoio às empresas nacionais e estrangeiras interessadas em explorar TR. 
Destacou também, “... o Brasil tem grandes reservas conhecidas, mas nós não temos 
um mapeamento geológico que nos permita conhecer outras áreas”.  Essa afirmação 
confirma a necessidade de novas pesquisas no setor, capazes de revelar dados 
fidedignos sobre o potencial do Brasil em TR, para competir com os principais países 
exploradores. 
 
O ministro interino de Minas e Energia, Paulo Pedrosa, numa entrevista publicada em 
outubro de 2016, em consonância com a equipe gestora do atual governo, defendeu 
uma revisão do Marco Regulatório da Mineração condição que já perdura por vários 
anos. 
 
Observa-se que passados mais de três anos, pouco se evoluiu nas discursões sobre 
o novo marco regulatório da mineração e os fatores legais sobre o tema TR. Seria 
estratégia não reformular o marco regulatório? Ou polêmica, proporcionada por 
determinados entraves ao desenvolvimento do setor? 
 
3.4 Pesquisas de TR 
 
Em entrevista publicada no portal da inovação tecnológica em 2014, o diretor do 
Instituto de Pesquisa Tecnológica (IPT), Fernando Landgraf afirmou que o governo 
poderá apoiar projetos de pesquisas em TR. 
 
Entende-se, portanto, que a grande dificuldade de exploração de TR no Brasil 
relaciona-se ao beneficiamento, que advém de métodos clássicos para sua separação 
com aplicabilidade industrial. Tais métodos consistem na cristalização fracionada ou 
por alteração do estado de oxidação. Observam-se esforços parte do governo 
brasileiro, em especial, nos setores de mineração, processamento mineral e aplicação 
na cadeia produtiva no âmbito de matriz energética, refino de petróleo, energia eólica 
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e reciclagem. No entanto, os valores são relativamente baixos, em relação a outros 
países e a possibilidade de lucros é duvidosa (SOUSA FILHO, 2013). 
 
3.5 Geopolítica de TR 
 
Segundo Santos (2014), entender uma geopolítica de TR é compreender que o setor 
possui um cartel mundial, controlado por um único membro, a China que detém 97% 
da produção. Assim, os preços fixados estão à mercê de um único país, o que irá 
afetar diretamente os interesses estratégicos em geopolítica das grandes potências.   
 
De acordo com Moraes (2014), líder do estudo no Centro de Gestão e Estudos 
Estratégicos (CGEE), os países irão possuir um maior desenvolvimento no setor de 
TR entre os anos 2021 a 2030. 
 
Segundo Rostás (2017), o Brasil possui iniciativas de investimentos em TR em 
especial, por parte da iniciativa privada, sendo a principal empresa exploradora a 
Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM). Porém os projetos visam 
apenas a extração de TR na própria barragem ou pilha de estéril e não em áreas 
litorâneas do Brasil.  
 
No artigo escrito por Alves (2016), publicado na revista Brasil Mineral, com o tema - 
“O futuro da mineração depende de inovação e sustentabilidade” - o principal ponto 
de discussão foi a entrevista com Andrew Stewart, sócio da empresa canadense, 
Monitor Deloitte, o qual afirmou que, muitas vezes a solução já existe, basta adaptá-
la. 
 
Por meio das publicações dos especialistas sobre o assunto TR, foi possível criar uma 
matriz S.W.O.T que possibilitou o entendimento a respeito das especulações que 
envolve as polêmicas e/ou estratégias relacionadas a este setor nos últimos 5 anos. 
 
QUADRO 01: Identificação dos elementos chave sobre TR no Brasil, a partir de uma análise de 
cenário envolvendo o ambiente interno (pontos fortes e fracos) e o ambiente externo (ameaças 

e oportunidades). 
 

GRUPO 
TEMÁTICO 

PONTOS 
FORTES 

PONTOS FRACOS AMEAÇAS OPORTUNIDADES 

Reservas 

Segunda maior 
reserva do 

mundo 
 (United States 

Geological 
Survey, 2016). 

 

Depósitos 
distribuídos em 
vários tipos de 

formações 
(LAPIDO-

LOUREIRO, 2013).  

Possibilidade 
de abertura ao 
capital externo. 

No futuro poderá tornar-
se uma das maiores 

potências na 
comercialização de TR 

(MORAIS, 2014) 

Produção 

Foi um dos 
primeiros países 

a iniciar a 
produção e 

comercialização. 
Já liderou a 

produção em 
1915. (LAPIDO-

LOUREIRO, 
2013). 

Atualmente 
produção nula 
(DNPM, 2016). 

Estagnação do 
setor durante 

os últimos 
anos, 

principalmente 
no que tange a 

extração. 

Buscar parceria com 
capital estrangeiro para 

alavancar  
(Fernando Landgraf, 

diretor do IPT em 
2014). 

Readaptar a soluções já 
existentes  

(ALVES, 2016). 
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Fatores 
legais 

Desde 1956 já 
existiam leis que 
tange a extração 

de TR  
(Decreto nº 

40006 set. de 
1956.) 

 Indefinição do 
novo marco 
regulatório. 

Segundo Luiz 
Henrique é um 
obstáculo que 

dificulta a atração 
de investidores. 

 Impasses 
futuros na 

legislação de 
TR, poderá 

gerar repúdio 
dos 

investidores. 
(EDC, 2016) 

Caso ocorra a 
reformulação do código 
de mineração poderá 

favorecer o 
desenvolvimento de 
novas pesquisas ou 

projetos. 

Pesquisas  

 
O governo vem 
incentivando as 

pesquisa no setor 
(Fernando 

Landgraf, diretor 
do IPT em 2014). 

 

 
Poucas empresas 
de capital privado 
possui interesse 

vide Tab.02. 
Valores baixos de 

investimento 

 
Informação 
restrita ao 
domínio de 

poucas 
empresas. 

Grupos de pesquisas 
ou instituições que 

optarem por pesquisas 
em TR poderão 

conseguir recursos. 
Inciativas de 

investimentos por parte 
do setor privado 

(ROSTÁS, 2017). 
 

Geopolítica 

Boa relação 
comercial com a 
China Segundo 
sumário mineral, 
2015 aprox. 35% 
das exportações 
são destinadas a 

este país. 

Concorrência difícil. 
A China detém 

97% da produção 
mundial. (SANTOS, 

2014) 

Monopólio de 
produção por 

parte da China 
(USGS, 2016). 

Caso haja um aumento 
da extração a partir de 
2021 os preços podem 

sofrer maior 
volatilidade.  

(MORAIS, 2014) 

 
A elaboração da matriz permitiu realizar uma análise estratégica dos elementos chave 
do setor de TR, no Brasil nos últimos 5 anos. Conforme descrito no QUADRO 01, essa 
análise consistiu na identificação de cinco grupos temáticos, são eles: reserva, 
produção, fatores legais, pesquisas e geopolítica. Desta forma foi possível encontrar 
os pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidade de melhorias em cada um deles. 
 
Ressalta-se que o Brasil ocupa uma posição estratégica favorável para produção de 
TR, uma vez que possui a segunda maior reserva mundial. No entanto, apesar das 
várias opiniões convergentes, relacionadas aos grupos temáticos, reservas e 
produção, nota-se que nos últimos cinco anos o país apresentou um escasso 
investimentos no setor de produção. Entende-se que são necessários incentivos à 
produção, uma vez que, todos os setores estarão sendo beneficiados, com a geração 
de emprego, o desenvolvimento tecnológico e a arrecadação tributária, elementos 
precisos para alavancar não só a mineração, como também, os vários setores da 
economia.  
 
Historicamente, os fatores legais no Brasil são entraves para o desenvolvimento, isto 
desde a época do Brasil-colônia. Quando se refere à legislação encontram-se várias 
interpretações divergentes e uma lentidão para sua definição. A exemplo pode-se citar 
o fato relacionado às primeiras extrações de TR no Brasil, que ocorreram antes 
mesmo de existir uma legislação especifica. Somente passados 60 anos foi criado o 
primeiro decreto específico. Nos dias atuais, essa lentidão ainda persiste visto que, já 
se passaram mais de cinco anos da criação de uma comissão para reformulação do 
código de mineração e pouco ou quase nada foi definido.  
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Em relação às pesquisas observa-se também uma baixa evolução, restrita apenas a 
algumas empresas privadas. Por parte do governo pouquíssimo foi feito, resultado do 
inexpressivo investimento se comparado a outros setores da economia.  
 
Nas questões geopolíticas, o Brasil tem ainda um longo caminho a ser galgado na 
busca de uma posição de destaque. Isto por que, segundo o DNPM não se produz TR 
há alguns anos no país. Assim, não basta ter a segunda maior reserva é necessário 
ser o segundo maior produtor. Somente desta forma estará garantida a sua 
representatividade no âmbito internacional.  Reserva sem produção é recurso sem 
utilização. 
 
4. CONCLUSÕES 
 
As questões envolvendo TR sempre foram polêmicas e continuará sendo ainda por 
vários anos. Para que o assunto deixe sua natureza polêmica e comece a ser tratado 
como estratégico, serão necessárias mudanças, a começar pela legislação que tange 
a pesquisa, produção e exploração de TR no país. Então poderá atrair novos 
pesquisadores, empresas nacionais, internacionais e stakeholders. 
 
O meio acadêmico e a sociedade empresarial devem se unir para discutir e debater o 
tema TR no Brasil. A partir deste ponto se conseguirá chegar a um consenso para sair 
do estado de quase estagnação que o setor se encontra atualmente. Diálogos e 
acordos com outros países, também poderão ser de extrema importância para o 
fechamento de parcerias internacionais que proporcione ganhos de tecnologia. No 
entanto, consiste de suma importância construir uma legislação especifica e sólida, 
capaz de promover a confiança do investidor nacional e internacional. Estratégia 
consiste em ter um recurso e saber a melhor forma de explorá-lo. Não consiste em 
apenas ter o recurso, mas sim quando? Onde? De que forma explorá-lo?   
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