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RESUMO 
 
Devido à diminuição da oferta, ocasionada pelo monopólio chinês em conjunto com 
restrições de exportação, faz-se necessária a busca por novas fontes dos elementos 
de terras raras (TR). Além da busca por novos depósitos minerais e a reabertura de 
antigas minas, vários países começaram a alocar recursos em pesquisas para a 
obtenção de terras raras a partir de fontes secundárias. Nesse trabalho, pretende-se 
abordar a obtenção de TR por meio da reciclagem dos principais produtos que usam 
esses elementos destacando-se as lâmpadas fluorescentes e os ímãs permanentes. 
É proposta também uma avaliação do aproveitamento de resíduos oriundos da 
indústria mineral como uma alternativa aos processos de mineração primária 
atualmente estudados. No Brasil, já existe uma indústria mineral consolidada e deve-
se dar maior atenção a recuperação de metais de interesse presentes nas correntes 
de rejeitos dos processos de mineração. Alguns resíduos, se bem aproveitados, 
possuem um potencial econômico importante cujo aproveitamento do ponto de vista 
técnico já se mostra possível. No caso da reciclagem brasileira de lâmpadas, por 
exemplo, o reuso só vai até o mercúrio e metais estruturais. A reciclagem dos 
fósforos com as TR somente é feita em algumas empresas estrangeiras. Em relação 
aos ímãs permanentes, o principal produto passível de recuperação atual são os 
discos rígidos de computadores que apresentam alta rotatividade no mercado e 
possuem teores consideráveis de Nd na sua composição. Uma avaliação preliminar 
mostra que o potencial brasileiro para reciclagem de TR provenientes dessas fontes 
secundárias poderia alavancar a produção nacional. 
 
PALAVRAS-CHAVE: terras raras; fontes secundárias; reciclagem. 
 
ABSTRACT 
 
Due to the decreasing supply, caused by the Chinese monopoly and the export 
restrictions, it is necessary to search for new sources of rare earth elements (RE). 
Besides the search for new mineral deposits and the reopening of old mines, several 
countries began to allocate research resources to obtain rare earth from secondary 
sources. In this work, we intend to address the achievement of RE by recycling of the 
main products that use these elements highlighting the fluorescent lamps and the 
permanent magnets. It is also proposed an evaluation of the use of waste from the 
mining industry as an alternative to primary mining processes currently studied. In 
Brazil, there is already an established mining industry and should be given more 
attention to recovery of metals of interest present in the waste of mining processes. 
Some residues have a major economic potential and a large amounts of RE 
elements that can be usable. A preliminary evaluation shows that the Brazilian 
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potential for recycling RE from these secondary sources could increase substantially 
the domestic production. 
 
KEYWORDS: rare earths; secondary sources; recycling.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
As terras raras (TR) compõe um conjunto de elementos químicos formado pelos 
lantanídeos (número atômico entre 57 e 71), iniciando a série pelo lantânio (mais 
leve) e terminando no lutécio (mais pesado), acrescidos de ítrio e escândio. A 
aplicação desses elementos na indústria de uma forma geral vem crescendo nas 
últimas décadas, com uma variedade de utilização cada vez maior na indústria 
moderna, pois eles são vitais para alguns dos mercados que mais crescem no 
mundo, visando à produção de alta tecnologia com maior eficiência. 
 
Nesse estudo pretende-se abordar a obtenção desses elementos terras raras por 
meio de fontes secundárias, discutindo a questão da viabilidade da reciclagem no 
Brasil para esse fim. Foram analisados a recuperação de TR a partir do fósforo de 
lâmpadas fluorescentes, de ímãs permanentes e de resíduos industriais, em que se 
destacam a lama vermelha, o fosfogesso e os rejeitos de mina. 
 
 
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1. Lâmpadas 
 
As lâmpadas possuem diversos materiais em seus componentes, entre eles uma 
camada branca, chamada fósforo, que reveste o tubo de uma lâmpada fluorescente 
padrão. É geralmente um clorofluorfosfato de cálcio, com pequenas quantidades de 
antimônio e manganês (1 a 2%) na matriz de fósforo. A quantidade destes 
componentes menores pode mudar ligeiramente dependendo da cor da lâmpada. 
Uma lâmpada padrão de 40W tem cerca de 4 a 6 gramas de poeira fosforosa 
(Zanicheli et al., 2004). A composição é de 2-5% da massa total da lâmpada (Yang 
et al., 2013). É na poeira fosforosa que se encontram os elementos de terras raras. 
Nas lâmpadas fluorescentes existem seis TR geralmente: La, Ce, Eu, Gd, Tb e Y.  
 
No Brasil, atualmente, existem mecanismos legais destinados a aumentar a 
reciclagem de lâmpadas. Entretanto, das quase 300 milhões de lâmpadas 
comercializadas no país por ano, apenas 6% passam por algum processo de 
reciclagem antes da disposição final em aterros sanitários (Mourão, 2012). No 
entanto, por mais que já existam empresas tratando da reciclagem das lâmpadas, o 
reuso só vai até o mercúrio e metais estruturais das lâmpadas. Os fósforos são 
tratados e descartados em aterros sanitários ou são enviados para usinas de 
produção de cimento para coprocessamento, acarretando em um desperdício de TR. 
A reciclagem dos fósforos somente é feitas em algumas empresas estrangeiras, 
como a Rhodia e a OSRAM. 
 
2.2. Ímãs permanentes 
 
As ligas de terras raras mais utilizadas para a produção de ímãs são: SmCo e 
NdFeB. Atualmente, a mais comum é a liga de neodímio, ferro e boro na qual os 
ímãs permanentes apresentam elevadíssimo produto energético e são compostos 
por uma matriz de fórmula Nd2Fe14B com pequenos acréscimos de outros elementos 
terras raras, com destaque para o disprósio. Outras TR também podem ser 
adicionadas como, por exemplo, praseodímio, gadolínio e térbio, além de outros 
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elementos como cobalto, vanádio, titânio, zircônio, molibdênio ou nióbio. (Gutfleisch 
et al., 2011). A liga de samário, nos últimos anos, apresenta percentual no mercado 
de ímãs irrelevante (aproximadamente 2%) devido ao seu menor valor de produto 
energético (Tanaka et al., 2013). A quantidade de Dy adicionada depende da 
aplicação na qual vai ser utilizado o ímã. Materiais magnéticos mais simples como 
discos rígidos, brinquedos e CDs apresentam normalmente pequenas quantidades 
desses elementos em sua composição. Em ímãs mais complexos como os utilizados 
em carros elétricos e híbridos, o disprósio pode estar presente em até 9% da 
composição em massa da liga (Lopes, 2008). 
 
A presença de outras terras raras na composição dos ímãs de NdFeB dificulta 
consideravelmente o processo de separação. Seus ímãs contém também um 
revestimento de outros metais que tornam a reciclagem mais complexa. Ademais, 
essa liga contém em média entre 65 e 70% em peso de ferro que não pode ser 
reciclado como um produto comercial. Com isso, diversos estudos encontrados na 
literatura na década de 80 e 90 chegaram à conclusão da não viabilidade econômica 
da recuperação de neodímio através desses ímãs permanentes (Ellis et al., 1994; 
Lyman & Palmer, 1992). No entanto, com o aumento desproporcional do preço das 
terras raras a partir do final de 2011 a recuperação desses elementos a partir de 
fontes secundárias voltou a ser estudada.  

 

O reprocessamento dos materiais magnéticos para reciclagem e recuperação dos 
elementos terras raras é mais relevante e viável nos ímãs menores presentes nos 
equipamentos eletrônicos como celulares, fones de ouvido, tablets e nos discos 
rígidos. No caso dos ímãs permanentes grandes e utilizados em veículos híbridos e 
elétricos e na geração de energia eólica e que já estejam no final de sua vida útil é 
mais viável a reciclagem direta desses materiais magnéticos para serem reutilizados. 
No entanto, esses ímãs geralmente podem ser utilizados durante longo período de 
tempo, e, portanto, não estão disponíveis em grandes quantidades nas sucatas dos 
resíduos industriais atualmente (Binnemans et al., 2013; Tanaka et al., 2013). 
 
2.3. Resíduos industriais 
 
De acordo com a Resolução CONAMA n° 313/2002, Resíduo Sólido Industrial é: 
“todo resíduo que resulte de atividades industriais e que se encontre nos estados 
sólido, semissólido, gasoso – quando contido, e líquido – cujas particularidades 
tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d’água, 
ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da 
melhor tecnologia disponível”. Muitas vezes esses resíduos são descartados 
inadequadamente, causando contaminação no meio ambiente e prejudicando os 
seres vivos. No Brasil, pouca atenção é dada aos resíduos industriais que contém 
elementos de terras raras. Esse fato acaba não permitindo a criação de uma cadeia 
logística reversa que aproveite os diversos resíduos gerados nas minas e usinas de 
beneficiamento mineral. Esses resíduos minerais contêm teores baixos de TR, 
porém, a quantidade de resíduos gerada é um fator que pode viabilizar a adoção 
dessa alternativa de obtenção secundária. Os rejeitos da indústria mineral que se 
destacam como fontes secundárias de TR são: lama vermelha, fosfogesso e os 
denominados rejeitos de mina.  
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A lama vermelha é um resíduo poluente produzido pelo processamento da bauxita 
usada para a obtenção de alumínio. Com uma produção anual de 120 milhões de 
toneladas e inventário total de 2,7 bilhões de toneladas, a lama vermelha representa 
um importante problema ambiental, visto que não possui praticamente nenhuma 
aplicação além do pequeno uso em indústrias cimentícias e cerâmicas (Binnemans 
et al., 2013). Durante o processo Bayer, a concentração de terras raras na lama 
vermelha chega a duplicar, sendo o escândio a principal TR contida na lama 
vermelha. O valor médio do teor de escândio contido na lama vermelha é em média 
de 50 ppm (Wang et al., 2011). 
 
O fosfogesso é o resíduo principal da produção de fosfato a partir da digestão da 
rocha fosfática. O resíduo possui diversas formas hidratadas e é gerado em uma 
proporção de até 5,5 toneladas por tonelada de fosfato produzido. No Brasil, não se 
possui uma tecnologia capaz de aproveitar o fosfogesso, que fica armazenado em 
grandes pilhas junto às minas de rocha fosfática. É possível uma análise preliminar 
depreciativa dessa fonte devido as pequenas quantidades de TR presente, porém as 
enormes quantidades de fosfogesso geradas justificam a pesquisa na área 
(Binnemans et al., 2013). 
 
Outra fonte são os rejeitos gerados nos processos de beneficiamento mineral. Esses 
processos não apresentam alta eficiência, e com isso, muitas perdas são 
acumuladas durante a mineração de terras raras. Segundo a Companhia Brasileira 
de Metalurgia e Mineração (CBMM), uma alternativa que vem sendo estudada no 
Brasil é o aproveitamento de minério de pirocloro, que é utilizado para a obtenção de 
nióbio. O Brasil possui as maiores reservas mundiais de nióbio e apresenta total 
domínio do mercado, sendo o maior produtor mundial da substância, representando 
mais de 95% do total mundial. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Lâmpadas 
 
A composição da poeira fosforosa varia de acordo com o tipo de lâmpada. Yang et 
al. (2013) realizaram um estudo através da análise de fluorescência de raio-X de 
lâmpadas fluorescentes chegando à composição em massa média de: 17,8% de 
Y2O3, 4,1% de La2O3, 2,4% de CeO2, 1,2% de Pr6O11, 1,1% de Eu2O3 e 0,6% de 
Tb4O7. A partir desses valores e considerando que são comercializadas no Brasil 
cerca de 300 milhões de unidades de lâmpadas fluorescentes e que a massa média 
de poeira fosforosa por lâmpada é de 4 gramas (Zanicheli, 2004), pode-se realizar 
uma estimativa da massa anual passível de recuperação de 215 ton de Y, 50 ton de 
La, 29 ton de Ce, 14 ton de Pr, 13 ton de Eu e 7 ton de Tb e do valor de venda de 
cada elemento de TR presente nessa poeira fosforosa. É possível perceber um 
mercado bastante promissor para a produção de óxidos. Caso as etapas de 
produção avancem até a produção de metais, o mercado se torna ainda mais 
lucrativo, passando dos US$33 milhões por ano. Considerando apenas o potencial 
de aproveitamento das lâmpadas já atualmente recicladas no país, os números 
ainda são favoráveis. É possível a criação de um mercado de aproximadamente 
U$1,5 milhão por ano, com a reciclagem chegando aos óxidos, e de U$ 2 
milhões/ano, com a reciclagem atingindo o refino dos metais.  
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3.2. Ímãs permanentes  
 
Atualmente, o estoque de materiais com ímãs de NdFeB que poderiam ser 
reciclados é proveniente de produtos eletrônicos de uso doméstico, em que se 
destacam as unidades de discos rígidos de computadores. Essas unidades possuem 
consideráveis teores do ímã de NdFeB e têm alta rotatividade no mercado com vida 
útil de cerca de três anos. Não foram encontrados dados sobre a produção de discos 
rígidos no Brasil no ano de 2011. No entanto, nesse mesmo ano, segundo a 
empresa de pesquisa IDC foram comercializados no Brasil cerca de 16 milhões de 
computadores pessoais (incluindo os portáteis e os desktops). Considerando que 
cada computador possui um disco rígido e que esses dispositivos têm vida útil de 
três anos em média, no ano de 2014 essas peças já estariam sendo descartadas. 
 
Na análise foi considerada também que a composição típica de um ímã de NdFeB 
usado na fabricação de discos rígidos é em média 30% de Nd e 1% de Dy e 
segundo Walton & Willians (2011) cada disco rígido possui cerca de 10 gramas de 
ímãs permanentes. Sendo assim é possível estimar que cada HD tem em média 3 
gramas de neodímio e 0,1 gramas de disprósio. A partir desses dados, pode ser 
projetado o potencial brasileiro de aproveitamento de Nd e Dy a partir de ímãs 
permanentes oriundos de HD’s, alcançando 48 ton de Nd e 1,6 ton de Dy passível 
de recuperação anualmente. Com isso, o valor de venda dos óxidos somando o Nd 
com o Dy está entre 4 e 5 milhões de dólares anuais. Se a produção avançar até a 
geração dos metais, o valor de venda desses dois elementos aumenta alcançando 
quase 6 milhões de dólares por ano. 
 
3.3. Resíduos industriais 
 
No caso da lama vermelha é difícil precisar o aproveitamento. Primeiro, devido à 
falta de caracterização das quantidades de TR presentes. Segundo, por causa do 
conflito de informações no que tange a quantidade de lama vermelha gerada em 
uma refinaria típica. Os valores variam entre 0,3 e 2,5 toneladas por tonelada de 
alumina produzida. Segundo a Associação Brasileira do Alumínio foram produzidos 
no Brasil 10,3 megatoneladas de alumina no ano de 2012. Considerando o cenário 
mais desfavorável de que cada tonelada de alumina possua 0,3 toneladas de lama 
vermelha e que o teor médio de escândio seja igual a 50 gramas de Sc por tonelada 
de lama, chega-se a conclusão de um potencial de aproveitamento de 154 toneladas 
de escândio presentes na lama vermelha descartada no Brasil no ano de 2012. 
Devido ao alto valor de mercado desse metal (US$ 7.200,00/Kg para o óxido e US$ 
18.000,00/Kg para o metal, segundo a fonte http://mineralprices.com, acessado em 
janeiro/2015), é possível alcançar um valor de venda superior a um bilhão de dólares 
por ano. 
 
No caso do fosfogesso, são encontrados mais dados sobre o potencial brasileiro. As 
principais empresas mineradoras são a Vale (detentora das empresas Fosfértil e 
Ultrafértil), e a Copebras (controlada pelo Grupo Anglo American), que juntas 
representam 95% da produção brasileira. No Brasil estima-se serem produzidas 
mais de 6 milhões de toneladas de fosfogesso por ano, sem levar em consideração 
o estoque já existente (Melo, 2013). Considerando os dados consultados (Le 
Bourlegat, F.M., 2010) da composição encontrada nos fosfogessos das empresas 
supracitadas, podemos calcular a produção de cada elemento de TR a partir dessa 

http://mineralprices.com/
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fonte secundária, cruzando a produção atual com os teores encontrados em média. 
Se acrescentarmos ainda os valores praticados pelo mercado para a venda dos 
óxidos e metais resultantes dos processos tecnológicos descritos neste trabalho, 
podemos chegar ao possível valor do mercado brasileiro de recuperação de terras 
raras a partir de fosfogesso. Assim, temos um mercado possível de até 589 milhões 
de dólares para os óxidos de TR e 942 milhões de dólares para os elementos no seu 
estado metálico. É importante ressaltar que a utilização do recurso é algo que deve 
ser estudado mais profundamente devido ao grande problema ambiental gerado 
pelo fosfogesso. Na produção do ácido fosfórico, o fosfogesso é disposto em 
enormes pilhas, geralmente a céu aberto, tornando-se um passivo ambiental. (Le 
Bourlegat, 2010). 
 
No caso do uso do uso do minério de pirocloro, utilizado na produção de nióbio, 
temos como estimativas os dados da Companhia Brasileira de Metalurgia e 
Mineração (CBMM), detentora de mais de 80% da produção mundial de nióbio, de 
acordo com Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. Considerando os dados 
pesquisados e calculados, podemos gerar uma estimativa bruta de receita. Temos a 
potencialidade de um mercado de até 10,8 bilhões de dólares para os metais e de 
6,4 bilhões de dólares para os óxidos. Como já foi dito, a CBMM estuda o 
aproveitamento dessa fonte, e já se encontra no estágio de produção piloto. 
 
Por fim, somando todas as possíveis fontes estudadas de resíduos industriais, é 
possível a criação de um mercado de mais de 30 bilhões de dólares anuais. Além do 
benefício econômico, também haveria avanços na questão ambiental. É importante 
ressaltar que a análise realizada foi feita de forma simplista sem avaliações técnicas 
mais profundas. Todos os resíduos estudados atualmente são estocados em 
enormes pilhas com pouquíssimos usos na construção civil e indústria de materiais. 
O incentivo por parte da iniciativa privada e governamental, portanto, é de suma 
importância, e como foi mostrado no presente estudo, vantajoso economicamente.  
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
O incentivo ao avanço tecnológico, assim como o acompanhamento das 
preferências de consumo e as restrições de importação das terras raras chinesas 
nos obriga à análise das novas proposições desse mercado. O Brasil ainda não 
possui plantas que atendam essas pesquisas tecnológicas. A totalidade dos artigos 
estudados mostra que a pesquisa ainda não é desenvolvida amplamente no Brasil, 
que possui um mercado promissor. O desenvolvimento de plantas piloto deve ser 
incentivado, para que o país tenha avanços estratégicos, do ponto de vista da oferta 
de TR, e ambientais, diminuindo a disposição inadequada dos resíduos e dos 
produtos em final de vida útil. Dentro da política do Ministério da Ciência e 
Tecnologia, que prioriza as terras raras como material estratégico, se faz necessário 
um maior investimento nas pesquisas que envolvam alternativas de fontes 
secundárias destes materiais, indo além dos investimentos em mineração primária 
do cenário atual. 
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