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RESUMO 

 
Os elementos de terras raras (ETRs) são um grupo de 17 metais que apresentam 
propriedades físicas e químicas únicas, desempenhando um papel fundamental na 
transição para um novo paradigma tecnológico. A crescente demanda por esses 
elementos vem associada à problemática  das  questões ambientais decorrentes  da 
sua produção, como o consumo elevado de energia e recursos e a geração  de  
resíduos radioativos; por isso, estudos de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) são 
necessários para se  determinar os potenciais impactos gerados  por essa produção.   
A ACV é uma metodologia utilizada para avaliar e classificar os aspectos e impactos 
ambientais de um produto ou processo. O objetivo do presente estudo é  avaliar o 
ciclo de vida da produção de elementos de terras raras a partir de um minério 
brasileiro, baseada na norma ISO 14040. A modelagem e os cálculos do sistema em 
estudo foram estruturados a fim de se produzir 4 quilos de óxidos de terras raras e 2 
subprodutos na forma de hidróxido úmido. Essa modelagem buscou retratar as 
características da realidade brasileira, com a coleta de dados a partir  de  uma 
amostra de monazita do Brasil. A metodologia de avaliação dos impactos utilizada  
foi a ReCiPe e o software utilizado para o tratamento dos dados foi o SimaPro 8.02. 
Os resultados da ACV mostraram um consumo de quantidades significativas de 
H2SO4, HCl e NH4OH, além da geração de resíduos radioativos de tório e urânio. Foi 
constatado também que os principais impactos ambientais do ciclo de vida de ETRs 
são referentes às categorias de Mudanças Climáticas para a Saúde Humana, 
Mudanças Climáticas para os Ecossistemas e à  Depleção  de Combustíveis  Fósseis. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação do ciclo de vida; mineração; elementos de  terras  
raras;  minério brasileiro. 

 
 
ABSTRACT 

 
Rare earth elements (RREs) are a group of 17 metals that have unique physical and 
chemical properties, playing a key role in the transition to a new technological 
paradigm. The growing demand for these elements is associated with the 
environmental issues arising from their production, such as the high consumption of 
energy and resources and the generation of radioactive waste; therefore, Life Cycle 
Assessment (LCA) studies are necessary to know the potential impacts generated by 
this production. LCA is a methodology used to evaluate and classify the 
environmental  aspects  and  impacts  of  a  product  or  process.The  objective  of the 
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present study is to assess the life cycle of the production of rare earth elements from         
a Brazilian ore based on ISO 14040. The modeling  and  calculations  of  the  system 
under study were done in order to produce 4 kilos of rare earth oxides and 2 of by- 
products as a wet hydroxide. This modeling sought to portray the Brazilian mineral 
reality, with the data collection from a sample of monazite from Brazil.  The  
methodology used to evaluate the impacts  was  ReCiPe  and  the  software  used  for  
data processing was SimaPro 8.02. The results of the ACV showed a consumption of 
significant amounts of H2SO4, HCl  and  NH4OH,  besides  the  generation  of 
radioactive waste of thorium and uranium. It was also found that  the  main  
environmental impacts of the RREs life cycle are related to the categories of Climate 
Change for Human Health, Climate Change for  Ecosystems  and  Fossil  Fuels  
Depletion. 

 
KEYWORDS: Life cycle assessment; mining; rare earth elements; Brazilian ore. 

 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
Os elementos de terras raras (ETRs) são definidos como os 15 elementos do grupo 
dos lantanídeos e mais dois elementos, ítrio (Y) e escândio (Sc), que também são 
considerados como ETRs devido às suas propriedades físico-químicas semelhantes 
e por ocorrerem nos mesmo depósitos minerais. As terras raras estão presentes em 
cerca de 200 espécies minerais conhecidas; no entanto, somente em algumas delas 
ocorrem em concentrações suficientes para se justificar a sua exploração, entre elas 
a monazita, a bastnasita, o xenotímio e argilas iônicas (Koltun e Tharumarajah, 
2014). Os ETRs são um recurso relativamente abundante, porém eles estão, em sua 
maioria, muito dispersos e encontrados em baixas concentrações, resultando no uso 
intensivo de energia para realizar a extração e requerendo uma atenção ambiental 
especial dos impactos causados pela mineração, extração e processos de refinação 
desses elementos (Zaimes et al., 2014). 
Devido a sua importância no crescente campo da tecnologia de energia verde e 
aplicações de alta eficiência energética levaram muitos países a classificar alguns 
desses ETRs como "materiais críticos" e com isso eles passaram a desenvolver 
estratégias como substituição de materiais, diversificação de suprimentos e  
reciclagem (Vahidi et al., 2016). 
De acordo com Koltun e Tharumarajah (2014), atualmente a China representa 95% 
da produção global de terras raras (cerca de 90% das terras raras usadas nos EUA)     
e a indústria doméstica consome cerca de 60%. Na China, os elementos de terras 
raras são recuperados como um subproduto da mineração de ferro.  O  maior 
depósito de terra raras do mundo é BayanObo, localizado em Baotou, China; ele 
contém 48 milhões de toneladas de reservas de terras raras na forma de minério 
bastnasita (Haque et al., 2014). Contudo, esta situação pode mudar devido à 
introdução pelo governo chinês de reduções progressivas das quotas de exportação 
desde 2004/2005 por razões de preocupação ambiental e de  conservação de 
recursos. 
Zaimes et al., (2014) evidenciou que a extração de ETRs traz à área da mineração 
problemas e impactos, como o esgotamento de recursos naturais, poluição da água, 
poluição do ar e a exposição a materiais radioativos. 
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Nesse sentido, é importância quantificar os impactos à saúde humana e ao meio 
ambiente em todo o ciclo de vida da produção de ETRs, a fim de verificar os pontos 
críticos em fase produção. 
Para se quantificar e avaliar os impactos ambientais causados por um produto ou 
processo, a metodologia mais utilizada é a avaliação do ciclo de vida (ACV), que 
considera de forma integral o consumo de recursos e as  emissões para o  ambiente  
ao longo de todos os estágios do ciclo de vida do objeto em estudo (Blengini, 2009). 
A ACV atua como uma ferramenta para analisar o ciclo de vida de acordo com as 
entradas e saídas de seus insumos e de energia a fim de melhorar e promover a 
sustentabilidade do produto ou processo. Dada a necessidade de evidenciar os 
impactos ambientais da produção de elementos de terras raras, o presente trabalho 
tem como objetivo avaliar os impactos ambientais da produção de ETRs a partir de 
um minério brasileiro utilizando a metodologia da ACV, baseada na norma ISO 
14040. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
Com base na ISO 14040 (2009), a metodologia da avaliação do ciclo de vida inclui 
as seguintes etapas: 1) definição de objetivo e escopo, para determinar a intenção 
de aplicação, o público alvo e a justificativa de condução de cada processo, bem 
como os limites do sistema da avaliação em questão; 2) análise do inventário do 
ciclo de vida, para a quantificação das entradas e saídas de materiais e/ou energia 
que são necessários para as várias etapas do processo e os seus resultados 
correspondentes; 3) avaliação dos resultados da ACV e seus impactos sobre 
diferentes parâmetros ambientais para obter uma aproximação quantitativa dos 
impactos ambientais; 4) interpretação para avaliar e resumir os resultados obtidos a 
partir dos três primeiros passos a fim de se chegar a uma conclusão significativa, 
bem como determinar as lacunas no estudo (Vahidi e Zhao, 2016). A Figura 1 
resume as etapas de uma avaliação do ciclo de vida com base na norma ISO. 
De acordo com a metodologia da ACV, o objetivo do presente estudo  é avaliar o 
ciclo de vida da produção de elementos de terras raras a partir de um minério 
brasileiro, a fim de determinar os impactos causados ao longo desse processo  e 
propor medidas mitigadoras para tornar a produção mais sustentável. 

 

Figura 1. Modelo de Pesquisa da ACV. 
Fonte: Norma ABNT ISO 14040 (2009). 

 
A unidade funcional definida é de 4 quilos de óxidos de terras raras provenientes da 
fração leve e 2 quilos de óxidos na forma de hidróxido úmido das frações média e 
pesada. Para efeito de cálculos, foi considerada que a  obtenção  da  monazita 
utilizada na produção de ETRs ocorreu a partir do resíduo de beneficiamento do 
nióbio com as características de Araxá/Minais Gerais, ou seja, toda a fase referente   
à extração da monazita da mina foi descartada. A construção do fluxograma e os 
cálculos  do  consumo  dos  insumos  e  energia  desse estudo  foram  feitos visando à 
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separação da fração leve e a obtenção dos quatro elementos (Lantânio La, Cério 
Ce, Praseodímio Pr, Neodímio Nd) nas purezas especificadas na Tabela 1, bem 
como a obtenção de dois concentrados chamados de fração média e fração pesada. 

 
Tabela 1. Pureza dos óxidos de terras raras e subprodutos do sistema em estudo. 

Produtos Pureza 
Óxido  de Lantânio 99,0% 
Óxido  de Cério 98,6% 

Óxido de Praseodímio 96,5% 

Óxido  de Neodímio 96,6% 
Subprodutos Pureza 
Hidróxido úmido da fração média 99,9% 

Hidróxido úmido da fração pesada 99,9% 
 
Com o uso do software SimaPro 8.02, do banco de dados Eco-Invent e aliado aos 
dados coletados no Centro de Tecnologia Mineral - CETEM (Shaw, 1957; Da Cunha 
e Wildhagem, 2016), criou-se o modelo de produção de ETRs conforme a Figura 2, 
que mostra as fases de abertura do minério e da produção dos óxidos, além de suas 
interações. 

 
Figura 2. Modelagem do sistema da produção de óxidos de terras. 
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A modelagem do sistema começa com a Fase 1 (abertura da monazita), em que a 
monazita é digerida com ácido sulfúrico e libera o tório, as terras raras e  o urânio  
sob a forma de sulfatos ou como complexos de fosfato. Após o beneficiamento das 
terras raras, o seu  concentrado segue  para a Fase 2 (etapa da  produção de  óxidos 
de terras raras), cujas instalações foram dimensionadas para operar com uma 
capacidade de entrada da solução de alimentação de 99.78  Kg/h em  terras raras. 
Essa solução, chamada de “cloreto normal de terras raras”, é uma solução clorídrica 
proveniente da abertura sulfúrica e posterior tratamento químico da monazita. 

 

Figura 3. Fluxograma da extração por solventes dos circuitos de separação da Fase 2. 
 
Os cinco circuitos independentes da Fase 2 são os responsáveis por separar os 
quatro ETRs de interesse da fração leve, bem como as duas frações dos elementos 
restantes, utilizando o código LANTEX para realizar diversas simulações de 
diferentes condições de processo e assim otimizar o sistema para se obter os 
produtos nas purezas e quantidades desejadas. A Figura 3 mostra o fluxograma da 
extração por solventes realizada a partir do concentrado de elementos de terras 
raras, no qual os parâmetros operacionais foram otimizados pelo LANTEX (Da 
Cunha e Wildhagem, 2016). 
A metodologia de avaliação de impacto ambiental ReCiPe v1.08 será utilizada para 
avaliar os dados do inventário. Nessa metodologia, são utilizadas as seguintes 
categorias de impactos ambientais associadas às três categorias de danos 
(Goedkoop et al., 2009): (1) Categoria de Danos à Saúde Humana (em DALY - 
disability-adjustedlifeyear): Mudanças Climáticas; Depleção da Camada de Ozônio; 
Toxicidade Humana; Formação Fotoquímica; Material Particulado; Radiação 
Ionizante. (2) Categoria de Danos aos Ecossistemas (em espécies.ano): Mudanças 
Climáticas para os Ecossistemas; Acidificação Terrestre; Eutrofização da Água; 
Ecotoxicidade Terrestre, Ecotoxicidade da Água; Ecotoxicidade Marinha; 
Transformação da Terra Natural; Ocupação da Terra Agrícola e Urbana. (3) 
Categoria de Danos de Consumo de Recursos (em unidade monetária $): Depleção 
de  Recursos Minerais; Depleção de Combustíveis Fósseis. 
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3. RESULTADOS  E DISCUSSÃO 
 
O inventário do ciclo de vida (ICV) das entradas e saídas de energia e insumos para   
a produção de 4 Kg de óxidos de terras raras e 2 Kg de subprodutos a partir de um 
minério brasileiro é apresentado na Tabela 2. Os dados  de  inventário  desse 
processo foram obtidos a partir de fontes de informação publicamente disponíveis, 
principalmente do banco de dados de inventários de ciclo de vida Eco-Invent  e 
outras bases de dados de ICV, combinado com a modelagem e estimativas 
desenvolvidas  durante o estudo. 

 
Tabela 2. Inventário do ciclo de vida da produção de 4 kg de óxidos de terras raras e 2 kg 

subprodutos de hidróxido úmido das frações média e pesada. 

Fase 1: Abertura da monazita Unidade Quantidade 
Monazita kg 9,84 
Ácido Sulfúrico H2SO4  93% kg 15,36 
Amônia NH3 28% kg 1,986 
Água L 167,28 
Saídas  
Tório g 393,60 
Urânio g 14,76 
Sílica g 295,20 
Carga Circulante kg 187,76 
Fase 2: Etapa da produção de óxidos de terras raras 
Ácido  Clorídrico  HCl 37% L 322,92 
Hidróxido de Amônio NH4OH 25% L 298,98 
Energia  
Eletricidade kWh 273,24 

 

 

Duas considerações foram feitas a fim de proceder com os cálculos do inventário: 
para o consumo de energia elétrica, foi selecionada a eletricidade  brasileira  no  
banco de dados do Eco-Invent3, assim como todos os demais insumos do inventário 
da tabela; e os processos de pós-tratamento dos resíduos radioativos  de  tório  e 
urânio não foram levados em conta. 
A Tabela 3 mostra os resultados da AICV através da metodologia ReCiPe. Pode-se 
observar que, para os impactos da categoria de danos “Saúde Humana” (em DALY), 
os mais impactantes são: Mudanças Climáticas (66%), seguida de Material 
Particulado (26%) e Toxicidade Humana (8%). Para a categoria de danos 
“Ecossistemas” (em espécies.ano), o principal impacto é o de Mudanças Climáticas 
para os Ecossistemas (85%); e finalmente, para a categoria de danos “Consumo de 
Recursos” (em $), o impacto à Depleção de Combustíveis Fósseis (84%) foi o mais 
significativo, seguido da Depleção de Recursos Minerais (16%). 
Os resultados dessa AICV também podem ser avaliados com relação à contribuição 
de cada insumo do processo nas diferentes categorias de impactos ambientais. A 
Figura 4 apresenta essas contribuições na forma de um gráfico de barras, em que foi 
utilizada a metodologia ReCiPeEndpoint. 
Podemos notar pela Figura 4 que as cores predominantes são a rosa e a cinza, que 
correspondem respectivamente ao uso de hidróxido de amônio e de ácido clorídrico, 
este último responsável pela maior parte dos impactos ambientais em quase todas 
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as categorias analisadas; o hidróxido de amônio contribui principalmente para as 
categorias Mudanças Climáticas, Depleção de Recursos Minerais e Depleção de 
Combustíveis Fósseis. Também é possível notar a cor azul, referente ao uso de 
Amônia, que contribui em menor proporção em quase todas as categorias e 
significativamente nas categorias Transformação da Terra Natural, Ocupação da 
Terra Agrícola e Ecotoxicidade Terrestre. 

 
Tabela 3. Resultados da  AICV da produção  de óxidos de terras raras pela  metodologia ReCiPe. 

Categorias de 

Danos Categorias de Impacto Unidade Total % 
Saúde Humana Mudanças Climáticas DALY 1,77E-04 66% 

Depleção da Camada de    
Ozônio DALY 7,44E-08 0% 
Toxicidade Humana DALY 2,18E-05 8% 
FormaçãoFotoquímica DALY 1,51E-08 0% 
Material Particulado DALY 6,87E-05 26% 
RadiaçãoIonizante DALY 3,36E-07 0% 

Ecossistemas Mudanças Climáticas para os    
Ecossistemas espécies.ano 1,00E-06 85% 
AcidificaçãoTerrestre espécies.ano 4,47E-09 0% 
Eutrofização da Água espécies.ano 2,39E-09 0% 
Ecotoxicidade Terrestre espécies.ano 8,82E-09 1% 
Ecotoxicidade da Água espécies.ano 3,19E-11 0% 
Ecotoxicidade  Marinha espécies.ano 7,71E-11 0% 
Ocupação da Terra Agrícola espécies.ano 8,22E-08 7% 
Ocupação da Terra Urbana espécies.ano 2,80E-08 2% 
Transformação da Terra    
Natural espécies.ano 4,39E-08 4% 

Consumo deDepleção de 
Recursos RecursosMinerais  $ 1,08E+00 16% 

Depleção de 
CombustíveisFósseis $ 5,79E+00 84% 

 

 

Figura 4. Resultados da AICV da produção de óxidos de terras raras pela metodologia ReCiPe. 
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4. CONCLUSÕES 
 
O presente trabalho teve como objetivo apresentar o primeiro estudo de avaliação   
do ciclo de vida da produção de óxidos de terras raras a partir de um minério 
brasileiro, levando em consideração as  características  da  produção  desses  óxidos 
no Brasil, e fornecendo resultados que se aproximam ao  máximo da realidade do 
país. Os resultados do inventário do ciclo de vida mostraram o consumo de 
quantidades significativas de Ácido Clorídrico, Hidróxido de Amônio e Amônia, além 
da geração de resíduos radioativos de tório e urânio, altamente contaminantes ao 
meio ambiente. Além disso, a AICV através da metodologia ReCiPe evidenciou que 
as categorias de impactos ambientais mais relevantes ao ciclo de  vida da  produção 
de ETRs são as Mudanças Climáticas para a Saúde Humana, Mudanças Climáticas 
para os Ecossistemas e a Depleção de Combustíveis Fósseis. 
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