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Importância das TRs nos materiais magnéticos 

Ciência no Século 19: Bases do eletromagnetismo 

(1812-1820) Oersted, 
Ampère 
 
corrente I cria campo  
magnético B 

I 

B 

I  
Fio com corrente I no 
campo sofre ação de força 

F  
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Aplicação tecnológica das descobertas de 
 
Oersted e Ampère: Motor elétrico 

Primeiro motor 
elétrico - 1828 

Motor elétrico 
atual 
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Importância das TRs nos materiais magnéticos 



(1831-1845) Faraday, 
Henry: indução magnética 
 
variação de B cria 
corrente I 

I 

Ciência no Século 19: Bases do eletromagnetismo 
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Importância das TRs nos materiais magnéticos 

ímã 



Aplicação tecnológica da indução magnética: 
Gerador elétrico 

Primeiro gerador elétrico - 1856 
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Importância das TRs nos materiais magnéticos 



As aplicações tecnológicas dos fenômenos 
eletromagnéticos transformaram os costumes da 
sociedade e os processos de produção 
 
Geração e distribuição de energia elétrica 

Geração 

Transmissão 

Distribuição e 
consumo SMR 7 
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Energia elétrica tornou-se 
imprescindível para a humanidade 
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Ímã Permanente  
ciclo de histerese largo 

motores, geradores, 
alto-falantes, microfones 

-Hc 

Mr 

Importância das TRs nos materiais magnéticos 
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BH 

Materiais com TRs 



Íons do grupo de transição do ferro e de terras raras têm camadas 
eletrônicas incompletas, logo têm spin S  e  momento magnético  

Elementos de terras raras 
 
 

grupo de transição do ferro 

íons magnéticos  

terras raras 

(lantanídeos) 



  

 

Propriedades Magnéticas: Grande momentum 

angular  (spin e orbital)  produz grande momento 

magnético 

Distribuição de elétrons em diferentes orbitais de 

TRs mostrando a blindagem de elétrons 4f 

pelos elétrons externos 5s and 5p 

Propriedades peculiares dos íons de terras raras 
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4f 

5s 

5p 

6s 

Propriedades ópticas: Forte absorção óptica e 

luminescência; Larga faixa de excitação e emissão 

(UV-VIS-IV) 



Aplicações para desenvolvimento sustentável 

Ímãs de alta capacidade são 

essencias para turbinas 

eólicas de porte  

A eficiência de motores elétricos é > 90% 

e de motores a explosão é ~20% 



 

 

 

 

 

       SPINTRÔNICA  
    (Electrônica de spin,    
    Magnetoeletrônica) 

 
Física e tecnologia de 

fenômenos que fazem uso 

do spin do elétron para 

novas funcionalidades 

Aplicações na Spintrônica 

SPIN é o portador natural 
de informação digital           (1)     (0) 
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Magneto-resistência gigante (GMR) 

Aplicações na Spintrônica 
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Cabeça de leitura de GMR 

w bw 

B 

t 

Aplicações na Spintrônica 
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Cabeça de leitura de GMR incorporada em 1999 

Evolução da capacidade de armazenamento 

Aplicações na Spintrônica 
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Papers em Spintrônica 

Aplicações na Spintrônica 
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YIG- Yttrium Iron Garnet 



  

 

Aplicações de elementos de terras raras 

Fonte: Molycorp SMR 18 



O mundo refém do “monopólio chinês” 
 (87 % em 2010) 

Problema dos minerais de Terras-Raras 

SMR-19 Fonte: USGS 

Em 2010 o governo da China ameaçou 
limitar as exportações de TRs 
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Problema dos minerais de Terras-Raras 
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Problema dos minerais de Terras-Raras 

Ce 

La 

Nd 

Y 
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Demanda de TRs 
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Fonte: R.C. Villas-Bôas (CETEM) 

Apresentação na KORES, Seoul, 2011 

Importância econômica dos recursos minerais no Brasil 
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Minerais de Terras Raras no Brasil 
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Oportunidades para o Brasil com as TRs 
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Oportunidades para o Brasil com as TRs 
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Oportunidades para o Brasil com as TRs 
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PNM 2030: Minerais estratégicos 

1. Minerais com alta com alta dependência externa 

Minerais de que o país depende e que importa em grande 

escala, imprescindíveis para setores vitais da nossa 

economia.  Potássio: 90%  >  US$ 2,2 bi 
 
Fosfato: 50%  >  US$ 0,2 bi   
[US$ 1,8 bi de intermediários] 
 
Carvão Metalúrgico: 100% >  US$ 3,6 bi 

Fonte: F.A.F. Lins (MME) 

I Seminário Brasileiro de Terras Raras, Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 2011 

1. Minerais com alta dependência externa 

2. Minerais abundantes e essenciais para o 

saldo comercial 

3. Minerais “portadores de futuro” 
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PNM 2030: Minerais estratégicos 

2. Minerais abundantes e essenciais para o saldo 

comercial 

Nos quais o Brasil apresenta vantagens comparativas 

naturais e liderança internacional em reservas e produção. 

Fonte: F.A.F. Lins (MME) 

I Seminário Brasileiro de Terras Raras, Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 2011 

          Minério de FERRO  
.18% das reservas mundiais (1o) 
.16% da produção mundial  (2o) 
.33% das exportações mundiais (2o) 
.14% das exportações brasileiras em 
valor (US$ 29 bi) 

M       Minério de NIÓBIO 
.98% das reservas mundiais 
.92% da produção mundial 
.exportação de US$ 1,6 bi (FeNb) 
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PNM 2030: Minerais estratégicos 

3. Minerais “portadores de futuro” 

Minerais cuja demanda é crescente e que deverá se 

expandir  ainda mais nas próximas décadas, como terras-

raras, lítio e tantalita, entre outros, por causa do uso em 

produtos de alta tecnologia 

Fonte: F.A.F. Lins (MME) 

I Seminário Brasileiro de Terras Raras, Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 2011 

Fevereiro/2011 

             GTI  

 MMCT-MME 

Portaria Interministerial  

nº 614 de 30/6/2010. 

Brasil desperta para o problema das TRs 
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Fonte: F.A.F. Lins (MME) 

I Seminário Brasileiro de Terras Raras, Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 2011 

Articulação e 
coordenação das 

atividades de 
desenvolvimento 
do segmento de 

terras-raras.  
 

[MME, MCTI, 
MDIC] 

1. GT de 
Coordenação 

2. Estudo 
Prospectivo 

 
Contando com a 
participação da 

academia, 
institutos de 

pesquisa, setor 
empresarial, 

consumidores e 
potenciais 

produtores.     
[MCTI] 

 
 

3. Levantamento 
Geológico  

 
Implementação/ 

fortalecimento de 
programa de 

levantamento 
geológico 

detalhado, 
conjugado com o 

apoio à exploração 
mineral pelo setor 

privado. 
[MME, MME/CPRM] 

 

Recomendações do GTI para Terras-Raras 
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Direcionadores estratégicos de cadeias produtivas com TRs no Brasil: 2012-2030 
1. Ímãs 
2. Catalisadores 
3. Ligas metálicas 
4. Fósforos 
5. Pós para polimento 

Brasil desperta para o problema das TRs 
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Recomendações do GTI para Terras-Raras 

Fonte: F.A.F. Lins (MME) 

I Seminário Brasileiro de Terras Raras, Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 2011 

5. Integração em 
Projetos Inovadores 

(exs.) 
 

 -Imãs de TR 

(Fundação CERTI) 
-MagLev Cobra 
(Coppe/UFRJ) 
-Motores para 

turbinas eólicas 
 

[MCTI, MDIC , ME] 
 

4. Programas de 
P,D&I 

Formatação de 
programas de longo 
prazo nas áreas de 

tecnologia mineral e 
desenvolvimento de 
produtos com valor 

agregado, 
assegurando e 
promovendo a 

interação entre ICTs e 
empresas. 

[MCTI, MCTI/CETEM] 

6. Articulações 
Público-Privadas 

 

Identificação de 
nichos de 

oportunidades para 
a produção no País 
de produtos de alta 
tecnologia com uso 

intensivo de 
compostos de TR. 

 
 [MCTI, MDIC, MME, 

Empresas] 
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DESAFIO: Agregação de valor na cadeia produtiva 

Valor de mercado de materiais/produtos nas etapas fundamentais 

da cadeia produtiva (estimativa conservadora) 

Concentrado de 

Monazita 

Catalisadores 

Meios de polimento 

Cerâmicas 

LED 

TV plasma, iPod, Displays, Touchscreens, etc. 

Outros 

1 t 

Processo de 

Redução 

Liga de 

NdFeB 

360 kg 

US$ 

20.000 US$ 500 Processo de 

Separação 

Óxidos de Neodímio, 

Praseodímio e Disprósio 

120 kg 

US$ 

15.000 Produção de 

Ímãs 

US$ 

36.000 

Ímãs de 

NdFeB 

360 kg 

Fonte: C.A. Schneider (CERTI) 

I Seminário Brasileiro de Terras Raras, Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 2011 

Ímãs 

Óxido de Lantânio 

Óxido de Cério 

Óxido de Tório 

Outros 

~US$ 9.000 

Outros 

dispositivos 
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• Produção em escala laboratorial, 
para o desenvolvimento tecnológico 
dos processos, planejamento de 
unidades produtivas e formação de 
especialistas; 

Busca de 
Domínio 

• Produção em escala piloto para 
exercer o desenvolvimento 
tecnológico para futura produção 
em altos níveis de qualidade e 
produtividade; 

Operação 
Piloto 

• Plantas industriais para 
produção em larga escala, com 
competitividade internacional. 

Produção 
Competitiva 

Fonte: C.A. Schneider (CERTI) 

I Seminário Brasileiro de Terras Raras, Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 2011 

Desenvolvimento de competência na cadeia produtiva 

     3 níveis 

Empresas 

Institutos 
tecnológicos 

Universidades 



Brasil desperta para as oportunidades das TRs 
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Brasil desperta para as oportunidades das TRs 
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INOVAÇÃO 
tecnológica 
Brasil prepara-se para dominar cadeia produtiva dos superímãs 

Com informações do IPT - 01/08/2013 

 

 

 

O Brasil está prestes não apenas a avançar na exploração das terras raras, como também 
poderá fabricar o neodímio metálico, matéria-prima para superímãs usados em turbinas 
eólicas e discos rígidos de computador. 

A fabricação está sendo viabilizada por um acordo entre o Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (IPT), de São Paulo, e a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração 
(CBMM), mineradora que explora nióbio em Araxá (MG). 

A empresa detém também direitos de exploração de uma jazida de monazita, mineral que 
contém os 17 elementos químicos conhecidos como terras-raras. O acordo visa 
desenvolver uma das etapas da cadeia produtiva para viabilizar a produção dos 
superímãs, feitos de neodímio,  um dos elementos da família das terras raras. 
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Conclusões 

 A cadeia de minerais de terras raras oferece 

ao Brasil oportunidade de desenvolvimento 

econômico e social 

 Os desafios e caminhos possíveis foram 

estudados e são conhecidos dos governos 

federal e estaduais e das empresas 

 O PAÍS não pode perder esta janela de 

oportunidade criada pela ciência e tecnologia 

Muito obrigado pela atenção 


