
 
Terras raras  é garimpando que se acha 
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Pode ser que a notícia tenha saído no Brasil, mas não vi em nenhum lugar por aqui a 
informação de que os Estados Unidos, o Japão e a União Europeia (EU) entraram com uma 
queixa na Organização Mundial de Comércio (OMC) contra a China, que impôs novas limitações 
às suas exportações de metais de terras-raras. 
  
Atualmente, a China controla 97% da oferta mundial de 17 dos elementos químicos 
encontrados nas chamadas terras-raras e a redução de suas exportações, além de elevar os 
preços aos píncaros, pode prejudicar seriamente o desenvolvimento de produtos de alta 
tecnologia. Esses minerais são hoje usados para tudo, indo desde ímãs de alto desempenho, 
semicondutores, automóveis elétricos ou híbridos, refino de petróleo, lasers  até mísseis. 
  
Os chineses, que exportam tudo o que podem de bugigangas e os mais diversos produtos 
manufaturados, desde têxteis a computadores, usando inclusive a triangulação com outros 
países, guardam ferreamente as suas terras raras, sob a alegação de que sua exploração pode 
ser prejudicial a seu meio ambiente. É um argumento que serve principalmente de desculpa 
para reservarem para sua indústria o suprimento desses elementos. Ironicamente, alguns 
desses metais  são usados em outros países a recuperação de áreas ambientalmente 
degradadas. 
  
A reclamação na OMC contra a China pode ter algum efeito, mas Pequim está se lixando para 
isso, bem sabendo que os processos na Organização levam anos até se chegar a uma decisão 
final. E, quando chegam lá, dão origem a negociações bilaterais ou multilaterais também 
demoradas até resultaram em alguma forma de compensação. 
  
O trancamento pela China da exportação de terras raras, uma notícia praticamente ignorada 
por aqui, representa uma importante oportunidade para o Brasil entre outros países, como a 
Austrália. Se a China controla 97% do mercado de metais raros (ouro e prata não têm nada a 
ver com isso), isso não significa necessariamente que igual proporção das reservas mundiais 
dessas terras estejam no antigo Império do Meio. O problema no Brasil é falta conhecimento 
das riquezas de seu subsolo e do pouco valor que se dá àquilo que não se sabe bem para o 
que serve. 
  
Os mais velhos se lembram das antigas campanhas nacionalistas contra a exploração 
predatória de areias monazíticas, um negócio escuso que só beneficiava alguns 
atravessadores, não rendendo ao País um tostão furado. Navios estrangeiros ficaram ao largo 
de praias no Espírito Santo, na altura de Guarapari, e enchiam os cascos de toneladas de 
areia, sob as vistas complacentes do governo. Faziam o mesmo na costa da Bahia. 
  
Não sei como está isso hoje, mas o Brasil é riquíssimo em terras-raras, indo muito além de 
areias monazíticas. Segundo o Centro de Tecnologia Mineral (Cetem) do Ministério de Minas e 
Energia  o Brasil tem reservas estimadas de 3,5 bilhões de toneladas de terras-raras, onde 
estão presentes minerais como a monazita, a bastnaesita e xenotima. Mas, segundo Ronaldo 
Santos, pesquisador do Cetem, embora haja decisão do governo de considerar os elementos 
de terras-raras estratégicos para o País, não há é projetos de exploração. Em um congresso de 
geologia em Brasília em dezembro do ano passado, Santos disse que “nos últimos 15 anos, 
não tivemos demanda praticamente de nenhuma empresa em relação a terras raras, ou seja, 
um projeto que tenha início, meio e fim”. 
  
Isso dá excepcional relevância à notícia veiculada pelo portal IG de que o geólogo José Carlos 
Cavalcanti, ex-sócio de Eike Batista, descobriu na Bahia uma jazida de 28 milhões de 
toneladas de neodímio, um dos 17 elementos das terras raras. Como uma tonelada de 
neodímio está hoje cotada a US$ 300 mil, a jazida pode valer, pelo menos, US$ 8,4 bilhões. “É  
a primeira descoberta de neodímio no Brasil similar ao do maior depósito do mundo, que é o 
de Baotu, na China. Encontramos teores concentração semelhantes ao neodímio chinês, que é 
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de 12,75%”, diz o geólogo. Ele não revelou o local exato da jazida, devendo a descoberta ser 
anunciada até o fim deste mês pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). 
  
Não há detalhes sobre como será a exploração, que pode ser perfeitamente ser feita pelo setor 
privado, sob supervisão do DNPM ou de uma agência reguladora para o setor mineral, que já 
deveria ser criada. O que está provado, mais uma vez, é que há muita riqueza no subsolo por 
esse Brasil afora, e é garimpando que se acha. 
 
Fonte: Leonardo Trevisan, 9 de abr. 2012: [Portal]. Disponível em: 
< http://leonardotrevisan.com.br>. Acesso em 12 de abr. 2012. 
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