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O consumo mundial de lítio é condicionado primariamente pelas indústrias de produção de alumínio
primário, vidro, cerâmica e lubrificantes ressaltando-se porém o mercado crescente e estratégico de uso do
lítio em componentes de baterias, reatores nucleares, peças para a indústria aeronáutica e indústria
farmacêutica. O maior produtor mundial é o Chile com base no lítio existente nas salinas de Atacama tendo
um baixo custo de produção se comparado ao custo dos concentrados produzidos a partir de minerais de
pegmatitos. A produção mundial de concentrado de minerais de lítio é estimada em cerca de 190 a 230 mil
toneladas por ano, destacando-se como principais produtores a Austrália, Zimbábue, Canadá, Brasil e
Portugal. No Brasil a produção está praticamente restrita aos pegmatitos da região norte de Minas Gerais,
sendo a produção brasileira modesta em relação à produção mundial considerando-se o potencial da região.
Entre os problemas enfrentados na produção, restrições de natureza essencialmente tecnológicas dos
métodos de concentração ainda persistem. Os minerais mais comuns portadores de lítio, lavrados nos
pegmatitos, são silicatos como o espodumenio, lepidolita e a petalita. A exceção é a ambligonita, fosfato de
lítio que também ocorre em quantidades significativas nos pegmatitos. A concentração destes minerais é
geralmente realizada através de separação gravítica em meio denso, flotação e separação magnética com as
dificuldades inerentes à seletividade da separação dos vários outros silicatos que ocorrem nos corpos
pegmatíticos . Neste trabalho são revistas as principais operações no mundo e no Brasil. O processo de
flotação é uma alternativa para agregar valor ao processo , uma vez que a fração fina, em geral menor que
I mm, originada do beneficiamento na maioria das operações, seja industrial ou decorrente do garimpo de
gemas, é descartada como rejeito. O aproveitamento desta fração pode levar ao aumento da
competitividade na mineração dos pegmatitos brasileiros tanto pelo aumento da recuperação dos minerais
portadores de lítio quanto pelo aproveitamento de outros minerais industri ais comuns nos pegmatitos como
feldspatos, quartzo e micas. Adicionalmente a estes ganhos potenciais os impactos ambientais poderiam ser
minimizados através do aproveitamento dos rejeitas das lavras dos pegmatitos.
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BREVE RESUMO DO MERCADO DE LÍTIO

1.

Próximo ao final da década de 90 o mercado mundial de lítio era compartilhado por duas empresas
americanas (Cyprus Foote e FMc Corp.). A Cyprus já havia desativado anteriormente uma mina de
espodumênio localizada na Carolina do Norte (EUA) e possuía duas minas de sal, uma em Nevada(EUA) c
outra no Chile no chamado "Salar de Atacama". A FMC operava uma mina de espodumênio na Carolina do
Norte e iniciava uma planta de produção de carbonato no "Salar dei Hombre Muerto" na Argentina. A
principal estratégia das duas empresas era o desenvolvimento de mercado para o lítio metálico e produtos
de lítio com alto valor agregado estabelecendo assim uma forte barreira para novos entrantes devido a
grande variedade de derivados químicos do carbonato de lítio c tecnologias complexas para a fabricação
dos mesmos. O carbonato de lítio é a base para a obtenção do metal e produtos químicos derivados do lítio.
O preço é estabelecido pelo duopólio.
Em 1997 entra no mercado a Minsa l da Sociedad Química y Minera de Chile, hoje SQM
Chemicals , baseada no "Salar de Atacama" e que tinha o lítio como um produto secundário em uma
grande operação de potássio. A Soquimich estabelece uma grande queda nos preços como estratégia para
estabelecer seu " market share". Paralelamente, em 1998, a FMC c Sons of Gwalia(Austrália) que iniciavam
novas plantas de carbonato na Argentina e Austrália dec idem fechar estas plantas com somente um ano de
operação. A FMC fecha também sua mina de espodumênio na Carolina do Norte e na Argentina mantém
somente a produção de hidróxido de lítio (I).
Neste ano a Cyprus é vendida para a alemã Chemctall GmbH. O mercado baseado em silicatos é
deixado para os outros produtores tradicionais como Austrália, Zimbábue, Canadá, Brasil e Portugal. Este
mercado de concentrado de minerais originados de pegmatitos mantem sua competitividade principalmente
na indústria de vidros e cerâmica. A figura I ilustra o cenário do mercado de carbonato de lítio em 1998 e
a figura 2 mostra estimativa de reservas e produção mundial.

Mercado do Carbonato de Lítio
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Estratégia: FMC abandona o mercado com a entrada da SOM. Grande queda
dos preços como estratégia da SOM para entrar no mercado.
Duopólio é mantido. Preço do metal não é afetado.
MERCADO DE MINERAIS continua com os produtores tradicionais
(Austrália, Canadá, Zimbábue, Portugal e Brazil)
Figura 1- Cenário do mercado de Li 2C0 3 em 1998
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Figura 2- Reservas e produção mundial de lítio(toneladas de Li 20 contido)
Não existe produção na Bolívia apesar das grandes reservas e os Estados Unidos não divulgam dados de
produção. O Brasil, apesar de ter reservas maiores que a Austrália, maior produtor mundial de concentrados
de minerai s de pegmatito produz seis vezes menos que aquele país. Os principais produtores mundiais de
lítio originado de minerais presentes em pegmatitos pel a sua ordem de importância relativamente à
quantidade produzida são a Austrália, Zimbábue, Canadá, Brasil e Portugal. A figura 3 mostra os minera is
e quantidades produzidas em 2002. Existem operações baseadas em pegmatitos na China e Rússia, porém
pouca informação de produção encontra-se disponível sobre estes dois países
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Figura 3 -Principais produtores mundiais de minerais de lítio.
2.

CONCENTRAÇÃO DE ESPODUMÊNIO NA AUSTRÁLIA

A Sons of Gwalia, maior produtora de concentrado de minerais de lítio do mundo,com base em pegmatitos,
opera a mina e planta de beneficiamento de Greenbushes no sudoeste da Austrália. A reserva geológica é
estimada cm 13 milhões de toneladas com teor médio de 3,8% de Li 20. A lavra é feita a céu aberto e o
ROM alimenta uma planta de britagem onde o minério sofre uma redução de tamanho de um limite
superior de um metro para 16 mm em três estágios. A usi na de beneficiamento entrou em operação em

t
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I 984 com capacidade para cerca de 30.000 t/a no c teve sua capacidade expandida em I 996 para I 50.000
t/ano. O material proveniente da britagem é classificado via peneiramcnto antes de ser alimentado em
moinho de bola que trabalha cm circuito fechado gerando um produto final abaixo de 0,8 mm . Este produto
é reclassificado via pcneiramento e o material grosso, acima de 0,25 mm a limenta circuito de concentração
por meio denso que após passa r por um estágio de separação magnética é encaminhado para a filtragem. O
material fino alimenta o circuito de espi ra is cujo concentrado vai para a separação magnética, c
posteriormente é filtrado gerando o produto denominado "glass grade spodu mene" . O rejeito das espirais
alimenta o circuito de flotação que é feita cm três estágios; rougher, cleancr e recleaner. A flotação usa
ác ido graxo como coletor, com o auxílio de carbonato de sódio, e é realizada cm fai xa de pH neutro(7 ,0 a
7,5). São flutu ados em conjunto o espodumêni o e turmalina gerando um concentrado com cerca de 7% de
Li 20 e 0,4% de Fe 20 3• A separação final da turmalina e espodumênio é feita em separador magnético de
alta intensidade(WHIMS) e o produto final tem um teor de ferro aproximado de 0,06% (2)(3). A fi g ura 4
ilustra as etapas do processo de concentração de Greenbushes e as tabelas I e 2 mostram especificações
tisicas e químicas de dois concentrados.

Usina de Greenbushes
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!
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Figura 4 - Ilustração do fluxo grama de bene ficiamento espodumênio.
•
Item
Concentrado 1
Conccntrado3

Tabela 1- Especificações químicas; valores e m porcentagem. <•>u midade.
1tem
Concentrado 1
Concentrado3

Tabela 2- Especi ficações tisicas; valores em porcentagem. <•>umidade.

3.

CONCENTRAÇÃO DE ESPODUMÊNIO NO CANADÁ

Existe atualmente somente uma operação de benefic iamento de cspodumênio no Canadá. A mina e
usina de benefic iamento da T ANCO (Tanta tum Mining Corporation of Canada Limited), estão localizadas
na região do Bernic Lake, província de Manitoba.
A usina de benefic iamento entrou em operação em I 984 e tem capacidade de produção anual de
24.000 toneladas. A figura 5 ilustra a seqüência das operações de benefic iamento do espodumênio na
TANCO.
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Figura 5- Fluxograma simplificado da usina de beneficiamento da TANCO.
A lavra é subterrânea e o ROM tem tamanho máximo de 300mm. O minério após ser britado a -l2mm é
alimentado em um circuito de separação por meio denso onde é tratada a fração entre 12 e 0,5mm para
retirada do feldspato. O afundado e a fração -0,5mm são moídos em moinho de bola cujo circuito é fechado
através de peneiramento em 2mm e hidroseparador com corte em l50j..lm. O material grosso vai para um
circuito de recuperação de tântalo. A fração -150 j..lm alimenta um separador magnético de baixa
intensidade, para remoção de partículas metálicas, antes de ser alimentada no circuito de ciclonagem para
deslamagem prévia à flotação. A flotação, é estagiada para a separação seqüencial dos diversos minerais
presentes. Inicialmente é feita a flotação da ambligonita em pH próximo de 9 com o uso de amido como
depressor para o espodumênio. O concentrado de ambligonita passa por uma separação magnética de alta
intensidade com o objetivo de se reduzir o teor de ferro e é posteriormente filtrado e estocado.
Após a flotação da ambligonita a polpa segue para outro estágio onde é feita a flotação de micas com o
conseqüente abaixamento do teor de potássio no concentrado de espodumênio. Antes da flotação de
espodumênio a polpa é submetida a duplo estágio de ciclonagem com o objetivo de remoção do amido. A
flotação de espodumênio é realizada em seguida em circuito rougher I cleaner. O concentrado rougher
passa por três estágios de limpeza antes de se alcançar as especificações finais do concentrado de
espodumênio. O rejeito do primeiro estágio c!eaner é eventualmente combinado com o concentrado
rougher gerando um produto intermediário com 5% de Li 20 que recebe o nome comercial de "spodulite".
O rejeito da flotação de espodumênio é composto principalmente por quartzo e feldspato sódico. O
concentrado de espodumênio é lixiviado para a remoção de fosfato residual e minerais de ferro e passa em
seguida por um separador magnético de baixa intensidade e outro de alta intensidade, para retirada de
partículas metálicas e minerais de ferro respectivamente (4). A tabela 3 mostra especificações de um
concentrado de espodumênio da T ANCO.
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-

-
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--
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-----
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Tabela 3- Especificações químicas c físicas. Valores cm porcentagem.
Existem no mundo inteiro várias possibilidades de novos entrantes no mercado de lítio tanto via mineração
de sais quanto de minerais de pegmatito. A canadense Avalon Yentures Ltd. propõe um processo
diferenciado para o beneficiamento de minerais de pegmatito (5). As reservas da Avalon estão situadas na
mesma região da T ANCO. A proposta, que consiste no beneficiamento a seco do minério com um produto
final composto de petalita, feldspato, quartzo e mica para cerâmica e vidros, é mostrada nas figuras 6 e 7.

AVALON VENTURES
Separation Rapids- Ontário- Canada
Novo produto- denominado HLF ( high-lithium feldspar) consiste de uma mistura
de petalita. feldspato. quartzo e mica e teor de ferro muito baixo ( 0,04% de Fe203);
Mercado- matéria prima para a indústria de vidro e cerãmica;
Pesquisa inicial- Lakefield Research, abril 2002, processo convencional de
concentração gravítica e !lotação foi efetivo (baixo teor de ferro), porém com alto
custo e perdas significativas de lítio;
Processo alternativo- beneficiamento a sêco, uso de HGIMS para separação de
micas ferríferas , titãnio,óxidos de tãntalo-nióbio e granadas gerando três produtos:
;...
;...
:;.

- 74~m para aplicação em cerãmicas
- 4251Jm + 741Jm para aplicação em vidros
concentrado de tãntalo- baixo teor de Ta20s ... 300 a 400 pip

Pr o jeto i ndu s tria l - planta para 50.000 tlano em 2004
planta para 200.000 tlano em 2006

Figura 6 - Proposta da Avalon Yentures.

Figura 7- Fluxograma proposto pela Avalon
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4.

CONCENTRAÇÃO DE ESPODUMÊNIO NO BRASIL

No Brasil existe somente uma operação industrial que beneficia o espodumênio. A CBL (COMPANHIA
BRASILEIRA DE LÍTIO), opera a Mina da Cachoeira na região de Araçuaí, MG, desde 1990. ACBL
possui uma usina que produz carbonato de lítio e hidróxido de lítio no município de Divisa Alegre (MG).
Fluxograma simplificado do beneficiamento é mostrado nas figuras 8 e 9 consistindo essencialmente de
concentração por meio denso. Estima-se que a flotação dos finos pode agregar valor significativo ao
processo de beneficiamento. A CBL vem testando algumas rotas de processo em diversas instituições de
pesquisa no Brasil e exterior (6.6).

Figura 8: Processo de Britagem e classificação inicial do ROM .

Figura 9- Concentração por meio denso na CBL
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5.

6.

~

CONCLUSÕES

!

•

As principais operações de beneficiamento de espodumênio no mundo têm o processo de
!lotação como etapa fundamental para o melhor aproveitamento de suas reservas destacandose o maior produtor mundial,Sons of Gwalia, na mina de Greenbushes na Austrália.

•

Rotas de processo alternativas têm sido propostas em relação à flotação, beneficiamento a
seco por separação magnética, gerando produto exclusivo para as indústrias de cerâmica e
vidros.

•

No caso brasileiro estima-se que a flotação pode ser uma alternativa complementar para
aumentar a recuperação de espodumênio, agregando-se valor ao processo corrente de
beneficiamento que usa a concentração gravítica por meio denso.
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