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ESTUDOS FUNDAMENTAIS NO SISTEMA LEPIDOLITA/MOSCOVITA 

RESUMO 

JOAo PEDRO DA SILVA 1 

ANTONIO EDUARDO CLARK PERES 2 

Uma das maiores reservas mundiais de litio situa-se no Brasil , 
representada pelos depósitos associados a corpos pegmatiticos . 
Os. principais minerais de litio, encontrados neste tipo de depó 
sito, são a petalita, a lepidolita, o espodumênio e a ambligonT 
ta. -

Em virtude da freqÜente associação mineralógica entre a lepido
lita e a moscovita foram realizados estudos de aspectos funda -
mentais relacionados com a flotação seletiva desses minerais, a 
través de medidas de potencial zeta e testes de microflotação. 

As medidas de potencial zeta mostraram que H+ e OH- são os ions 
determinadores de potencial para a leoidolita e a moscovita. Es 
ses minerais apresentam carga de suoerficie negativa no interva 
lo de pH entre 3,2 e 12. Entretanto, os testes indicaram que 
cãtions metálicos influenciam a carga de superficie de ambos os 
minerais. 

Os testes de microflotação foram realizados em presença de ami
na e sulfonato de petróleo. Tanto para a lepidolita como para 
a moscovita, tais testes com amina, efetuados na presença e au
sência de BaCl2.2H2o, indicaram flutuabilidade para valores de 
pH superiores a aproximadamente 4. Os testes realizados na pre 
sença de sulfonato de petróleo e BaC12 .2H20 mostraram uma baixa 
flutuabilidade para ambos os minerais. 

EngQ de Minas, M.Sc., EnqQ de Processo- Fundação Gorceix 
2 EnaQ Metaluraista. M.Sc .. Ph.D., Professor Adjunto- EEUFMG 
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1. INTRODUÇÂO 

No Brasil, os concentrados de minerais de lítio são tradicionalmen

te obtidos de maneira rudimentar através de separação manual. Aba! 

xa recuperação obtida por tal procedimento e a importância do lítio 

para a sociedade moderna justificam o estudo de métodos de concen -

tração que permitdm um maior aproveitamento dos minerais de lítioen 

centrados nos pegmatitos. 

Devido à freqUente associação mineralÓgica entre a lepidolita e a 

moscovita e às suas características de flutuabilidade semelhantes , 

o presente trabalho teve como objetivo uma melhor caracterização de 

sistemas de flotação seletiva entre os referidos minerais. Para ｴ｡ｾ＠

foram realizados estudos da interação entre cada um dos ｲ･ｦ･ｲｩ､ｯｳｾ＠

nerais e diferentes reagentes de flotação, através de técnicas de 

medidas de potencial zeta e testes de microflotação. 

2. REVISÂO DA LITERATURA 

2 . 1. Estrutura Cristalina 

A moscovita e a lepidolita são silicatos pertencentes à subclasse 

dos filossilicatos. Todos os minerais desta subclasse têm hábito a

chatado e clivagem distinta. Em geral, são moles e suas lamelas de 

clivagem podem apresentar flexibilidade e elasticidade ( 1) .. 

A moscovita apresenta uma estrutura tipo sanduiche, na qual as ｣｡ｭｾ＠

das externas são formadas por tetraedros silício-oxigénio e a cama

da central por octaedros alumínio-oxigênio-hidroxila. Em virtude de 

substituições isomórficas do Si(IV) pelo Al(III), nas camadas ｴ･ｴｲｾ＠

édricas, é gerada uma carga residual negativa. Esta carga residual 

é compensada por cátions K+ que ligam duas folhas adjacentes. A es

trutura da lepidolita difere da estrutura da moscovita porque na

quela os centros dos octaedros são ocupados por ions alumínio e li

tio (2). 

2.2. Propriedades de Superfície 

As propriedades de superfície de partículas minerais, obtidas por 
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fragmentação, sao fortemente dependentes da estrutura cristalina. A 

direção dos planos de clivagem, quando da fragmentação, e a forma 

final das partículas, estão também relacionadas com a estrutura ｣ｲｩｾ＠

talina (3). Os silicatos, em geral, apresentam superfícies carrega

das quando imersas em água. Dependendo de sua composição e estrutu

ra cristalina e da composição do meio aquoso, os seguintes mecanis

mos podem atuar na formação de carga dos silicatos (4): dissolução 

não-estequiométrica de íons da rede cristalina; dissolução anfotér! 

ca ou hidrÓlise de grupos hidroxilados da superfície; quebra de li

gações superficiais M-O (M é um cátion); adsorção específica de íom;; 

substituição isomórfica do Si(IV) por outros cátions na rede crista 

lina; troca iónica não-estequiométrica de cátions da 

por cátions da solução. 

superfície 

Na mo scovita e na lepidolita a origem de carga deve-se, principal -

mente, a substituição isomórfica do Si(IV) por Al(III) na camada te 

traédrica ou de Al(III) por Mg(II) ou Fe(II) na camada octaédrica. 

A carga negativa resultante é de natureza estrutural ou intrínseca. 

Esta carga estrutural é fixada pela composição do mineral. Por ou

tro lado, as lamelas terminam em arestas, onde existem ligações Si

O ou Al-O que se hidroxilam no meio aquoso. SiOH e AlOH das arestas 

podem sofrer dissociação anfotérica, o que torna a carga elétrica 

das arestas dependente do pH. A carga líquida da partícula será a 

soma algébrica da carga estrutural (negativa, independente da ｣ｯｭｰｾ＠

sição da solução) e da carga da aresta (positiva, negativa ou neu -

tra). 

Desde que a carga estrutural é fixada pela composição do ｭｩｮ･ｲ｡ｾ＠ ｶｾ＠

riações desta causam mudanças no valor do ponto isoelétrico do ｭｩｮｾ＠

ral. Isto explica, em parte, as discrepâncias nos valores dos pon

tos isoelétricos da lepidolita e da moscovita, encontrados na lite

ratura (tabela 1). A forma de preparação de amostras pode ｴ｡ｭ｢￩ｭ｣｡ｾ＠

sar variações nos valores dos pontos isoelétricos desses minerais. 

Segundo Lombe e Shergold (5), H+ e OH são íons determinadores de 

potencial para a lepidolita e para a moscovita. Os íons lítio, embo 

ra presentes na lepidolita, não tém nenhum efeito na determinaçãodo 

potencial desse mineral. O estudo da adsorção de Ba(II), Mg(II), Ca 

(II) e Na(I) mostrou que a ordem da afinidade, entre esses cátions 
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Tabeia 1 - PIE's da moscovita e da lepidolita. 

PIE REFERtNCIA 

5.7 (5) 

Moscovita 1 (PZC) (6) 

4 (PZC) ( 7) 

1 (5) 

Lepidolita 1,8 (7) 

2,6 (8) 

e a moscovita, era: Ba(II) ｾ＠ Mg(II) ｾ＠ Ca(II) ｾ＠ Na(I). No caso da Ｑｾ＠

pidolita a ordem de afinidade era: Mg(II) ｾ＠ Ca(II) ｾ＠ Na(I) ｾ＠ Ba(II). 

2.3. Flotação 

Desde que as superfícies dos silicatos são geralmente carregadas a 

adsorção não-específica de íons coletores é importante na flotação 

desses minerais. Tanto coletores catiônicos quanto a niônicos podem 

ser usados na flotação dos silicatos. No caso de adsorção específi

ca, a interação do coletor com sítios superficiais possibilita uma 

flotação mais seletiva. O sucesso da flotação seletiva dos silica -

tos depende, principalmente, do controle do pH, do uso de ｡ｧ･ｮｴ･ｳｾ＠

dificadores e da escolha do coletor (7). 

Manser (9), usando técnica de microflotação a vácuo, obteve dados de 

flotação catiônica e aniônica da moscovita e da lepidolita, na pre

sença e ausência de NaF. Foi observado que a área de flotação catiª 

nica da moscovita, utilizando dodecilamina como coletor, é muito ｳｾ＠

melhante àquela da lepidolita. Ambos os minerais ｡ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｭｾ＠

quena área de flotação aniônica. O coletor aniônico utilizado foi o 

oleato de sódio. 

Segundo Polkin (10), um concentrado contendo lepidolita e ｭｯｳ｣ｯｶｩｴｾ＠

obtido por flotação catiônica em pH 4, pode ser separado. O concen

trado é primeiro condicionado com HF e então reflutuado com ácido ｾ＠

leico em pH 8, após um ･ｳｴｾｧｩｯ＠ de lavagem para remoção do excessode 

HF. Sob tais condições a moscovita flutua e a lepidolita permanece 
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na polpa. Segundo Manser (9), a desativação da lepidolita pelo Ion 

fluoreto está de acordo cdm os resultados obtidos no Warren Spring 

Laboratory, entretanto, a flotação da moscovita sob tais condições 

é complicada. 

Separação eletrostática combinada com flotação tem sido utilizada 

por investigadores do Instituto de Metais da Âfrica do Sul, na ｳ･ｰｾ＠

ração de materiais de rejeito contendo lepidolita, moscovita, ｱｵ｡ｲｾ＠

zo e feldspatos. Através de separação eletrostática é obtido um ｣ｯｾ＠

centrado com 3,4% de Li 20. Subseqüentemente são realizados testesde 

flotação. Quando se utilizou como coletor uma mistura de amina e 

sulfonato de petróleo, em pH 9, foi obtido um concentrado de 3,6 a 

3,8% de Li 2o com uma recuperação próxima de 80% (ll). 

Valadão (8) estudou a flotação catiônica e aniônica da lepidolita. 

Os coletores empregados foram amina, lauril sulfato de sódio e sul

fonato de petróleo. As curvas de flutuabilidade com os referidos co 

letores são apresentadas na figural. A comparação dessas curvas oom 

a de potencial zeta em função do pH (figura 2) sugere que o ｭ･｣｡ｮｩｾ＠

mo eletrostático deve ser importante no processo de interação entre 

os referidos coletores e a lepidolita. 

3. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

3 .1. Estudos de Potencial Zeta 

Para levantamento das curvas de potencial zeta x pH foram utiliza -

dos os seguintes equipamentos: célula microeletroforética com monta 

gem de célula plana e eletrodos de platina enegrecidos; pH-metro, ｾ＠

g i tador magnético e te.rmôme tro a vulso, Todas as medidas foram efe

tuadas a tempe r a tura próx ima de 259C. 

As amostras de lepidolita e moscovita utilizadas para os estudos de 

potencial zeta são, respectivamente, provenientes da região de Ａｴｩｾ＠

ga-Araçuaí(MG) e de Ipameri(GO). Essas amostras foram preparadas ｾ＠

tra•és de fragmentação e classificação granulométrica. Para os estu 

dos de potencial zeta foi empregada a fração granulométrica compre

endida entre 270 e 400 mesh Tyler. 
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HCl e NaOH foram utilizados como reguladores de pH e NaCl como ･ｬｾ＠

trólito indiferente nos testes para determinação do ponto ｩｳｯ･ｬ￩ｴｲｾ＠

co da moscovita. Como f9nte de cátions foram utilizados ａＱｃｬｾｈ Ｒ ｯ＠ , 

FeC1 3 . 6H 2o e BaC1 2 • 2H 2o. Todos os reagentes c i ta dos acima s .ão de ｰｾ＠

reza analítica. Uma solução sulfocrômica foi usada, quando ｮ･｣･ｳｳｾ＠

rio, para limpeza da célula. Agua destilada foi empregada no ｰｲ･ｰｾ＠

ro todas as soluções. 

3.2. Testes de Microflotação. 

Os minerais utilizados nos testes de microflotação são da mesma ｰｲｾ＠

cedência daqueles utilizados nos estudos do potencial zeta. Essas ｾ＠

mostras foram preparadas através de fragmentação e ｣ｬ｡ｳｳｩｦｩ｣｡￣ｯｧｲｾ＠

nulométrica. A fração granulométrica compreendida na faixa de -65 + 

270 mesh Tyler foi empregada para execução dos testes de ｭｩ｣ｲｯｦｬｯｴｾ＠

ção. O tubo de Hallimond modificado foi utilizado ·nos testes de ｾ＠

croflotação. O tubo, montagem e demais equipamentos empregados são 

descritos em detalhe por Silva (12). 

Como coletóres foram empregados amina HOE F2792 e sulfonato de pe

tróleo. Amina HOE F2792 é uma amina primária neutralizada com ácido 

clorídrico e com 10 a 12 carbonos na cadeia hidrocarbônica. ｾ＠ solú 

vel em água e possui pequena quantidade de ácido clorídrico. O sul 

fonato de petróleo apresenta as seguintes características: o agente 

coletor é um sal de sódio de um ácido sulfônico; cadeia hidrocarbª 

nica com 16 a 18 carbonos; composição 65% de sulfonato e 35 % de ó

leo; e cor escura com escamas amareladas. Como modificadores foram 

utilizadas soluções de BaCl 2 .2H2o. O controle de pH foi efetuado ｾＮ＠

o emprego de soluções de NaOH e HCl. Utilizou-se o nitrogênio como 

fase gasosa e água destilada no preparo de todas as soluções. 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1. Potencial Zeta 

os resultados das medidas de potencial zeta para moscovita e ｬ･ｰｩ､ｾ＠

lita, na ausência de eletrólitos indiferentes, e para moscovita, na 
-3 -presença de 10 M de NaCl, sao apresentados na figura 2. 
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A figura 2 mostra o ponto isoiônico (PI) em torno de pH 3, 2 para ｭｯｾ＠

covita e 2,3 para ｾ･ｰｩ､ｯｬｩｴ｡＠ e o ponto isoelétrico (PIE) em torno 

de pH 3, 3 para moscovita e 2,6 para lepidoli ta, respectivamente .• 

Tais valores estão dentro das faixas de variação mencionadas na li

teratura (tabela 1) . Para ambos os minerais são observados poten

ciais positivos em valores de pH inferiores ao correspondente PI. 

Potenciais negativos são observados em valores de pH superiores a 

esses PI's. Tais potenciais, em valor absoluto, tendem a aumentarra 

pidamente com o afastamento do PI, apresentando evidências de que 

os íons H+ e OH são determinadores de potencial para os mineraises 

tudados. 

A figura 3 mostra as curvas de potencial zeta em função do pH obti

das para a lepidolita e a moscovita, na presença de 10-4M de AlC1
3

. 

6H 2o. A partir da análise das curvas da figura 3 e da ｣ｯｭｰ｡ｲ｡￣ｯｾ＠

tas com o diagrama de equilíbrio de espécies Al 3+ (figura 4), pode

se fazer as seguintes observações: 

- o potencial zeta se anulou, para ambos os minerais estudados, em 

valor de pH próximo de 9; 

- o baixo valor positivo do potencial de superfície, observado na 

faixa de pH entre 2 e 2,6, pode ser atribuído ao comportamento na 

tural dos minerais; 

- o aumento da concentração das espécies Al(OH)++ e ａｬＨｏｈＩｾ＠ pode ter 

provocado o máximo ｰｯｳｩｴｩｶｯＬｰ｡ｲｾ＠ ambos os minerais na faixa de pH 

entre 5,5 e 6,5. Na literatura encontram-se referências que afir

mam que este máximo pode também ter sido provocado pela adsorção 

de hidróxido de alumínio Al(OH) 2 (s) (5) · 

- a queda de potencial, para valores de pH superiores a, ｡ｰｲｯｸｩｭ｡､ｾ＠

mente, 5,6, para moscovita, e 6,3 para lepidolita, pode ter sido 

provocado pelas quedas de concentração das espécies Al(OH)++ e 

ａｬＨｏｈＩｾ＠ e pelo aumento da concentração de Al(OH) 3 (s) que, em vir 

tude da dissolução, na faixa básica, é fortemente aniônico. Hidro 

xc-complexos polinucleares de alumínio, cujo papel desempenhadoem 

sistemas de flotação ainda não é bem conhecido, bem como o compoE 

tamento natural dos minerais, ou seja, a influência de íons OH 

podem também ter contribuído para essa queda de potencial. 

A adsorpção de hidro-catplexcs de alumínio sobre os minerais estudados 
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ocorre, provavelmente, em resposta a ligações de hidrogénio e inte

rações eletrostáticas. 

Na figura 5 são apresentados os resultados das medidas de potencial 

zeta na presença de 10-4M de Fec1
3

.2H
2
o. O diagrama de equilíbriode 

espécies Fe 3+ é apresentado na figura 6. O correlacionamento entre 

as curvas de potencial zeta e as de ･ｱｵｩｬ￭｢ｲｾｯ＠ de espeéies Fe 3+ ｰ･ｾ＠

mite fazer as seguintes observações: para ambos os minerais ･ｳｴｵ､ｾ＠

dos, os potenciais positivos na faixa de pH entre, aproximadamente, 

2 e 3,8 podem ser atribuídos a adsorção de hidroxo-complexo de Fe 3+ 

positivamente carregados; os potenciais positivos assumidos na ｦ｡ｾ＠

xa de pH entre 3,8 e 8, e os negativos na faixa de pH acima de 8 , 

podem estar relacionados com a adsorção de hidróxido de ferro ｣ｯｬｯｾ＠

dal Fe(OH) 3 (s) que, em virtude de dissociação anfotérica dos grupos 

OH, pode ser positivamente carregado na faixa ácida de pH e negati

vamente carregado na faixa básica. O ponto ±soelétrico do hidróxido 

de ferro amorfo situa-se na faixa de pH entre 7,1 e 8,5 (13). 

A adsorção de espécies Fe 3+ na superfície dos minerais estudados po 

de ocorrer em resposta a interação eletrostática e, principalmente, 

a ligações de hidrogénio entre os grupos OH do hidróxido e grupos 

Si-OH na superfície do ｭｩｮ･ｾ｡ｬＮ＠

A figura 7 mostra os resultados das medidas de potencial zeta efetu 
-3 -4 -

adas na presença de 10 e 10 M de ｂ｡ｃＱ Ｒ ｾｈ Ｒ ＰＮ＠ As curvas tracejadas 

da figura 7 foram obtidas da figura 2. A figura 8 mostra as curvas 

de equilíbrio de espécies Ba++. 

Tanto para a lepidolita, como para moscovita, as curvas de potenci 

al zeta obtidas na presença de espécies Ba++ assumem, em quase ｴｯ､ｾ＠
a faixa de pH estudada, valores de potencial menos Aegativos em ｣ｯｾ＠

paração com os observados na correspondente curva tracejada. Em ｴｾ＠

da a faixa de pH estudada, a moscovita apresenta valores de ｰｯｴ･ｮ｣ｾ＠

al zeta maiores do que aqueles apresentados pela lepidolita. Tal ｦｾ＠

to pode estar relacionado a uma maior adsorção de Ba++ sobre a ｭｯｾ＠

covita que, por sua vez, pode estar relacionada com a existência de 

centros vazios dos octaedros da camada central da moscovita. 

O efeito da adsorção do hidroxo-complexo Ba(OH)+ sobre o potencial 
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zeta, na faixa de pH entre 10 e 12, é pouco acentuado em virtude de 

sua pequena concentração. Além disso, este efeito pode ser mascara 

do pela adsorção de íons OH presentes em alta concentração, nesta 

faixa de pH. 

4.2. Testes de Microflotação. 

Os resultados obtidos nos testes de microflotação da moscovita e da 

lepidolita na presença de 5 mg/1 de amina são apresentados na ｦｩｧｾ＠

ra 9. Verifica-se da observação das curvas desta figura, a partirde 

pH 2, um aumento rápido da flutuabilidade dos minerais estudados 

com o aumento do pH até, aproximadamente, 3,8. A partir deste pH a

tinge-se um patamar de máxima flutuabilidade, onde esta se manteve 

em torno de 99%. 

A comparaçao entre as curvas de flutuabilidade e as respectivas cur 

vas de potencial zeta (figura 2) sugere que a adsorção de amina so 

bre os minerais estudados pode ser explicada através da teoria da 

formação de hemi-micelas. Segundo Smith e Akhtar (14) a flotação de 

Óxidos e silicatos pode ser explicada com base na teoria de adsor

ção iónica em valores de pH abaixo dos PI's dos minerais, desde que 

sejam utilizados coletores catiônicos de cadeia hidrocarbônica lon

ga. Isto, associado ao baixo potencial de superfície (figura 2), P2 
de explicar a flutuabilidade da moscovita e da lepidolita na faixa 

de pH abaixo de seus respectivos 'PI's. 

A figura 10 mostra os resultados dos testes de microflotação da le 
-3 pidolita e da moscovita na presença de 10 M de Bacl 2 .2H 2o, utili -

zando-se como coletor amina e sulfonato de petr0leo, respectivamen

te. 

O correlacionamento das curvas de potencial zeta x pH da figura 7 

com a curva de flutuabilidade com coletor catiônico sugere que a ad 

sorção de amina sobre os minerais estudados pode ser explicada pela 

teoria da formação de hemi-micelas. A diminuição da flutuabilidade 

de ambos os minerais, observada em presença de cátions bário, pode 

ser explicada pela diminuição do seu potencial negativo de superfí

cie. 
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Os testes de microflotação, para ambos os minerais, com sulfonatode 

petróleo e na presença de l0- 3M de ｂ｡ｃＱ Ｒ ＮＲｈ Ｒ ｯｭｯｳｾｵｭ｡＠ baixa flu

tuabilidade da lepidolita e da moscovita entre pH 1 e 2, que pode 

ser atribuída à competição entre os íons Cl- e o íon coletor pelos 

sítios positivamente carregados. A queda de flutuabilidade de ambos 

os mLnerais, com o aumento do pH, pode estar relacionada com a dim! 

nuição do potencial zeta dos referidos minerais, ressaltando-se ､･ｾ＠

te modo a importância da interação eletrostática entre os sítios su 

perficiais e o coletor. 

5. CONCLUSÕES 

. Os minerais lepidolita e moscovita apresentam ponto isoiônico(PI), 

respectivamente, em torno de pH 2,3 e 3,2, sendo H+ e OH- seus íons 

determinadores de potencial • 

. ｈｩ､ｲｯｸｯＭ｡ｮｰｬｾ＠ ehidróxidos coloidais de ferro e de alumínio têm 

influência marcante no potencial zeta da lepidolita e da moscovita. 

- Tanto a lepidolita como a moscovita apresentaram ampla faixa de 

alta flutuabilidade com amina, na presença e ausência de ｂ｡ｃｬ Ｒ ＮＲｈ Ｒ ｾ＠

. A flutuabilidade de ambos os minerais com sulfonato de petróleo e 

BaC1 2 .2H 2o é baixa . 

. Os testes realizados mostraram que as características de flutuab! 

lidade da lepidolita e da moscovita são extremamente semelhantes. 

Com os coletores e modificadores utilizados, nas condições testadas, 

a separação entre a moscovita e a lepidolita, por flotação, não é 

possível. 
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Figura 1 - Flutuabilidade em função do pH para lepidolita em presen 

ça de amina, sulfonato de petróleo e lauril sulfato de 
sódio. 
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Potencial zeta em função do pH para a lepidolita (curvas 
L) e para a moscovita (curvas M) na ausência (curvas Lle 
Ml) e presença de eletrólito indiferente (curvas L2 e M2). 
Curva L2 segundo Valadão (8). 
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Figura 3 - Potencia l Zeta em função do pH para lepido1ita (L) e ｭｯｾ＠
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ｆｾｧｵｲ｡＠ 5 - Potencial zeta em função do pH para lepidolita (L) e mos 

covita (M) ativadas com 10-4M de FeC1 3 . 6H2o. 
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F.l,gura 7 - Potencial zeta em função do pH para a lep.idoli ta L e pa
ra a moscovita M, ativadas com lo-3 (curvas Ll e M3) e 
10- 4M (curvas L2 e M4) de BaClz.2H20 e não ativadas (cur 
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Figura 8 - Diagrama de concentração logarítmica x pH para Ba++(l2} . 
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ｆｩｾｵｲ｡＠ 9 - Curvas de flutuabilidade x pH da lepidolita e da moscovi 
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ｆｩｾｵｲ｡＠ 10- Curvas de flutuabilidade x pH da lepidolita e da moscovi 
ｴｾ＠ ativadas com ｂ｡ｃｬＲＮＲｈＲｾ＠ na presença de amina e sulfo= 
nato. 


