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RESUMO 
 
A importação brasileira de criolita sintética é comandada principalmente pela 
produção de alumínio metálico no país, um dos metais mais consumido pelo 
homem, onde a mesma é matéria prima essencial para redução do consumo de 
energia no processo Hall-Héroult. Em decorrência da importância da criolita para a 
indústria do alumínio e dado o fato de que no segmento bauxita-alumina-alumínio o 
Brasil destaca-se como importante produtor mundial, o presente estudo traz uma 
revisão das reservas mundiais de criolita natural e produção, uma revisão de seus 
substitutos e do consumo brasileiro e procura proporcionar uma visão das 
perspectivas para o Brasil a partir de estudos recentes sobre a mineralização de 
criolita em granitos estaníferos da Mina de Pitinga, Amazonas. 
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ABSTRACT 
 
The Brazilian imports of synthetic cryolite is controlled mainly by the aluminum metal 
production in the country, one of the metals most consumed by man, where it is 
essential raw material for reduced consumption of energy in the Hall-Héroult process. 
Due to the importance of cryolite to the aluminum industry and given the fact that the 
segment bauxite-alumina-aluminum the Brazil stands out as an important world 
producer, this study provides a review of the world reserves of natural cryolite and 
production, review of its substitutes and the Brazilian consumption and seeks to 
provide an insight into the prospects for Brazil from recent studies on the 
mineralization of cryolite in tinny granites of the Pitinga Mine, Amazonas. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A criolita é um halogeneto de fórmula química Na3AlF6 contendo, quando pura, 
32,85% de Na (sódio), 12,85% de Al (alumínio) e 54,30% de F (flúor) (WebMineral). 
A densidade oscila entre 2,5 e 3, possui brilho vítreo a graxo, cores variando entre 
incolor, branco neve e marrom avermelhado. Não apresenta clivagem e possui 
dureza entre 2,5 e 3 na escala de Mohs podendo ser riscada com a unha. 
Apresenta-se por cristais euédricos, bem formados, hábito maciço e granular, textura 
comum ao granito e outras rochas ígneas. Apresenta um índice de refração muito 
baixo, próximo ao da água, fornecendo ao mineral uma aparência de neve ou 
parafina e quando pulverizado e imerso em água praticamente desaparece. 
 
1.1. Usos e substituições 
 
A criolita é empregada em diversos segmentos, destacando-se na indústria do 
alumínio, onde é utilizada na etapa de redução do mesmo através da transformação 
da alumina (Al2O3) em alumínio metálico, processo aperfeiçoado por Hall-Héroult. A 
alumina possui um ponto de fusão extremamente alto (2000 ºC), inviabilizando a 
extração do metal de maneira economicamente viável. Porém, a adição de criolita e 
outros componentes é capaz de abaixar a temperatura de fusão da alumina para 
cerca de 1000ºC, permitindo que a eletrólise ocorra a uma temperatura menor e 
reduzindo significativamente o consumo de energia. Para a produção de uma 
tonelada de alumínio metálico são consumidos 8 kg de criolita (Abal, 2007). 

 
A criolita é um mineral muito raro. Até os dias de hoje, o único depósito com 
viabilidade econômica foi localizado nos filões em granito na mina de Ivigtut – 
Groenlândia. Os substitutos sintéticos então tomaram espaço. A criolita sintética 
pode ser obtida de várias formas, e o modo de síntese é determinado pela 
disponibilidade e custo das matérias-primas necessárias. O método mais comum é 
através do ácido fluorídrico (HF), que por sua vez é obtido a partir da reação entre a 
fluorita grau ácido seca (CaF2) e ácido sulfúrico (H2SO4). A criolita sintética é 
fornecida como um pó seco com teores mínimos de 53% de F, 22% de Na contido, 
máximos de 19% de Al, 0,9% de SiO2 e 0,1% de Fe2O3.  

 
Bergmann et al. afirma que geralmente os depósitos de criolita contém cerca de 80% 
de criolita (segundo Pauly e Bailey,1999, a unidade de criolita pura de Ivigtut 
continha 80-90% de criolita), sendo o restante fluorita, siderita, quartzo, sulfetos, 
thomselonita e pachnolita. De maneira geral, dado o fato de que o minério é 
intimamente ligado à ganga, o minério deve ser cominuído a menos de 100 µm em 
estágios de britagem e moagem. Após deslamagem o minério segue diretamente 
para o circuito de flotação da criolita iniciando com uma flotação bulk de sulfetos 
efetuada em meio levemente ácido utilizando xantato como agente coletor e óleo de 
pinho como espumante, efetuada com um estágio “rougher” e dois “cleaners”. Na 
segunda etapa de flotação o condicionamento é efetuado em ph em torno de 5, 
utilizando ácido sulfúrico para o ajuste. Os sulfetos são suficientemente ativados 
pela adição de sulfato de cobre. A siderita e parte do quartzo são flotados em uma 
polpa à 40º C em mistura de ácido oleico, gasolina e óleo de pinho. A adição de 
amina, por exemplo, aumenta a eliminação de quartzo. Compreende um estágio 
“rougher” e três “cleaners”. A terceira etapa de flotação compreende a flotação entre 
fluorita e criolita. Frente às similaridades entre ambas, compreende uma etapa difícil, 
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onde são necessários vários estágios de limpeza. A flotação é realizada em meio 
ácido utilizando sulfonato como coletor. O concentrado de criolita (teor acima de 
93%) é desaguado em centrífuga e secado previamente a remoagem a menos de 
100 µm.  
 

 
Figura 1. Fluxograma do beneficiamento de criolita natural – adaptado de Khan (1991) e 

Bergmann (1963). 

 
1.2. Reservas mundiais 
 
Até 1980 eram conhecidas apenas 18 ocorrências de criolita no mundo, segundo 
Bailey. Em revisão de Kahn, 1991, encontra-se Sallent na Espanha e Pitinga no 
Brasil como novas ocorrências. O mineral raramente se acumula em jazidas e 
permite a instalação de minas. Como já mencionado, a jazida de Ivigtut na 
Groenlândia foi a única explotada comercialmente, pela empresa Kriolitselskabet 
Oresund A/S, com sede na Dinamarca. A partir desta jazida obteve-se uma 
produção equivalente a 12 milhões de toneladas de minério (criolita, siderita e 
sulfetos) desde o início do século XX até o final dos anos 80, quando as reservas se 
exauriram. O depósito da Mina de Pitinga é o segundo caso, até hoje, com 
importância econômica (Minuzzi et al, 2005) 
 
O distrito mineiro de Pitinga, pertencente à Mineração Taboca S.A, abrange parte 
dos municípios de Presidente Figueiredo e Urucará, Amazonas, distando 300 km de 
Manaus. Em 1979 foram descobertos os primeiros indícios de existência de 
cassiterita, em afluentes do Rio Pitinga e em 1982 instalou-se a Mina de Pitinga, 
maior produtora de cassiterita do Brasil. A criolita disseminada foi identificada em 
1986 e em 1989 sondagens permitiram a definição de um DCM – Depósito Criolítico 
Maciço, formado por um conjunto de corpos de criolita maciça, que ocorrem desde a 
cota (+)78 m e (-)163 m. Atualmente a lavra é realizada na rocha primária 
substituindo-se a lavra dos aluviões, projeto denominado “Rocha-Sã”. O minério 
primário da jazida é o Sn, possuindo Nb, Ta e criolita como coprodutos e Zr, ETR, Y, 
Li e U como possíveis subprodutos. A jazida enquadra-se como um depósito de 
classe mundial.  

 
A “Rocha – Sã” mencionada anteriormente pertence ao Granito Madeira que 
abrange uma área de cerca de 60 km², possuindo as mineralizações restritas à 
fácies albita granito. São cerca de 14 milhões de toneladas de criolita distribuídas no 
minério criolítico disseminado e maciço, com teores médios de Na3AlF6 de 4,2% e 
32% respectivamente, sendo que 3.177.045 toneladas representam o DCM 
(Mineração Taboca S.A, 2005). 
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Este trabalho apresenta os resultados do estudo do mineral criolita inserido em um 
contexto econômico, objetivando apresentá-lo com sua funcionalidade para indústria 
metalúrgica, além de abordar sua disponibilidade, demanda e gerar uma visão das 
perspectivas relacionadas à Mina de Pitinga, Amazonas para o Brasil. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Segundo Rampazzo (2005) o conhecimento de um objeto não se limita ao 
conhecimento minucioso de suas diversas partes, mas quer ainda aprender o lugar 
que tem no conjunto e a respectiva parte que toma na ação global, dessa maneira o 
presente estudo foi divido em partes para melhor compreensão e síntese final. Os 
métodos utilizados compreendem: 
 

 Compilação de dados: levantamentos bibliográficos de artigos, relatórios, 
perfis geológicos, Sumário Mineral do DNPM, informações fornecidas pela 
Mineração Taboca S.A e qualquer informação adicional disponibilizada sobre 
a criolita; 

 

 Integração e Interpretação: integração e interpretação dos dados obtidos 
visando a compreensão dos resultados e posterior conclusão. 

 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A partir do levantamento bibliográfico observou-se que atualmente não há produção 
de criolita natural no Brasil e no mundo, dado o fato já mencionado de que a mina de 
Ivigtut e a mina de Pitinga são os únicos casos mundiais com importância 
econômica, estando a primeira já exaurida e a segunda, tratando-se do mineral em 
questão, encontra-se ainda em análise de viabilidade. Tratando-se de seu substituto, 
não foram encontrados dados de produção de criolita sintética no país. 

 
Hoje, o Brasil ocupa uma forte posição mundial na indústria do alumínio. De acordo 
com dados de 2014 da Abal, o Brasil é o oitavo maior produtor de alumínio primário, 
terceiro maior produtor de bauxita e terceiro maior produtor de alumina. Em 2013, o 
país produziu mais de 1,3 milhões de toneladas de alumínio primário, exportando 
420 mil toneladas, e em 2014 produziu quase 900 mil toneladas. No comércio 
exterior, as exportações de alumínio e seus produtos, incluindo bauxita e alumina, 
representaram em média 1,5% das vendas externas brasileiras em 2013. O 
crescimento da importação brasileira de criolita sintética, destaque para o ano de 
2011 (392% em relação à 2010), deve-se a essa posição no segmento mencionado, 
associada a não produção de criolita natural e quantidade insuficiente de sintética. 

 
Tabela 1. Importação brasileira de criolita sintética. 

Ano Toneladas 

2009 170 
2010 3.782 
2011 18.608 
2012 14.595 
2013 12.108 
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Observou-se que o aumento da taxa de importação de criolita sintética a partir de 
2009 originou-se pelo fato de que a Companhia Nitro-Química Brasileira (Grupo 
Votorantim), única produtora de criolita sintética no Brasil, paralisou as atividades em 
duas de suas quatro minas de fluorita em agosto deste mesmo ano (Rio Fortuna e 
Santa Rosa de Lima), com o objetivo de sair do mercado de fluorados, 
apresentando-se hoje fora do ramo. A importação de criolita sintética, originada 
principalmente da China, Canadá e Argentina, apresentou queda de 2011 a 2013, 
decorrente do aumento no preço da energia elétrica, insumo essencial e utilizado em 
grandes quantidades para a produção do alumínio primário, acompanhado da queda 
no preço do metal. Segundo Damasceno, 2006, são consumidos cerca de 15 Mwh/t 
de alumínio produzida e o Brasil, segundo dados da Firjam, 2015, ocupa a 1ª 
posição de energia elétrica mais cara dentre 27 países analisados, com o custo do 
MWh para indústrias variando em torno de R$ 543,00 (US$ 168,00), superior 
111,2% à média dos outros países. Dados específicos de criolita sintética referente a 
anos anteriores à 2009 não estão disponíveis. 
 
A China lidera a demanda de alumínio com cerca de 45% da demanda global, 
Europa e América do Norte representam cerca de 30% cumulativamente (Karnani, 
2014). A demanda por criolita apresenta uma tendência similar. A China é o maior 
produtor e consumidor de criolita sintética, além de ser o maior produtor de fluorita. 
Índia e os EUA também fabricam quantidades substanciais de criolita sintética. 
Alguns dos principais produtores no mercado são Fluorsid SpA (Itália), SBChemicals 
(Índia), Do Flúor Chemicals Co.Ltda (China) e Henan Buckton Indústria e Comércio 
Co.Ltda (China). 

 
Como sabemos, todas as empresas possuem objetivos corporativos (sobrevivência, 
rentabilidade, crescimento) e atuam em um ambiente de competição, oferecendo-
lhes oportunidades, riscos e incertezas. Devido a isso, avaliações econômicas são 
normalmente utilizadas, visando selecionar a melhor oportunidade de investimento 
dentre as alternativas possíveis satisfazendo os objetivos da empresa, já que os 
recursos das mesmas são limitados. 

 
O projeto Criolita desenvolvido no final da década de 80 e início da década de 90 
pela Mineração Taboca S.A tinha por objetivo delinear o depósito de criolita, avaliá-
lo qualitativamente e quantitativamente, buscar alternativas de lavra e simular o 
desempenho econômico do empreendimento idealizado, através de parâmetros 
referenciais, estudos e pesquisas. Nesta época foi proposta uma mina subterrânea 
para a lavra da criolita com cota de (-)80 m a 0 m, inserida na mina Rocha Sã, que, 
atualmente possui lavra a céu aberto com cota a (+)200 m. Segundo dados da 
revista Minerals Today, o grupo Paranapanema havia estimado em 1994, durante a 
realização do estudo de viabilidade do Projeto Criolita, uma produção de criolita 
natural custando de US$ 600 a 700 por tonelada métrica, considerado que no 
mesmo período, a criolita sintética estava sendo vendida em torno de US$ 1200 por 
tonelada métrica. No período de atividade da mina de Ivigtut o preço da criolita 
sintética também era superior ao da criolita natural concentrada, esta com preço 
FOB entre 1100 a 1180 US$/t e custos globais de produção em torno de 850 US$/t 
(Kahn,1991). Ainda segundo a revista, a mina poderia fornecer 15% das 
necessidades do mundo para criolita.  
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Desde 2001, após avaliações econômicas, apesar do estado do Amazonas conter 
uma extensiva rede de rios que oferecem opções logísticas e a Mina de Pitinga 
contar com geração própria de energia, concluiu-se que o preço de custo de lavra e 
beneficiamento, e principalmente de logística (energia e transporte) resultava em 
valores abaixo do patamar de rentabilidade mínima. Atualmente a planta de Pitinga 
já demanda mais energia, fato que deverá interligar a mina ao Sistema Nacional de 
Energia. Informações mais detalhadas sobre os custos mencionados anteriormente 
que inviabilizaram o Projeto e dados técnicos não foram disponibilizados pela 
empresa e não são encontrados em trabalhos já publicados. 

 

 
Figura 2. Perfil geológico do albita granito e encaixantes na serra do Madeira, Mina de Pitinga. 
 
Em 2008, em meio à crise financeira mundial, a mineradora peruana de estanho 
Minsur S.A., terceira maior do mundo na extração e refino de estanho, comprou o 
conglomerado de empresas Paranapanema, constituído pela Mineração Taboca S.A 
e Mamoré Mineração e Metalurgia Ltda, de US$ 400 milhões (R$ 850 milhões) e 
assumiu dívidas avaliadas em US$ 175 milhões. Após a compra não foi mais 
considerada a utilização e lavra da criolita de Pitinga, por causa da economicidade e 
mercado. O engajamento principal da mineradora está no estanho, possuindo a 
mina hoje apenas reserva para Sn e Nb-Ta, com LOM (life of mine) de 30 anos a 
partir de 2014, segundo Garcia, coordenador da geologia. Segundo Brescia, diretor 
executivo da Minsur, projetos de expansão serão estudados, como ampliar a 
participação de nióbio e tântalo na receita da Mineração Taboca S.A. Novos projetos 
como criolita e ETR’s estarão em desenvolvimento até 2020. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
É fato que o Brasil se posiciona como forte produtor mundial no segmento bauxita-
alumina-alumínio, e, não apresentando, no cenário atual, nenhuma produção de um 
dos insumos essenciais para a obtenção do alumínio primário, a criolita, apresenta, 
portanto, altos níveis de importação de sua substituta sintética. Porém desafios 
como a questão da elevação do preço da energia e barreiras para ampliação da 
mesma, além da superprodução mundial com consequente depressão dos preços 
globais do alumínio, podem trazer mudanças a essa posição, resultando, portanto, 
em variações no consumo interno de criolita.  
 
Inovações no processo Hall-Héroult, o qual possui princípios básicos aplicados em 
quase a totalidade da produção mundial de alumínio, também podem variar o 
consumo de criolita para a produção de alumínio primário. Tecnologias para redução 
das perdas de calor como: aumento do isolamento dos fornos, revestimento do chão 
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e controles avançados, podem baixar o consumo de energia elétrica no processo 
(resultados entre 14 e 16%), fatores positivos, já que os preços deste insumo têm se 
elevado. Em contrapartida, melhorias no banho químico e a utilização da criolita 
formada como subproduto no processo de redução da alumina, poderão ocasionar 
um leve declínio na demanda por criolita. O surgimento de novos processos 
produtivos para o alumínio com a substituição de criolita, ainda em pesquisa, 
embora não se possa definir o sucesso, pode ser a maior ameaça para o mercado, 
podendo levá-lo à extinção, considerado que sua utilização em outros segmentos 
industriais é pequena (Karnani, 2014). 

 
Deve-se ter em mente que a análise do Projeto Criolita como uma oportunidade de 
investimento inviável atualmente, pode variar segundo alguns fatores. O processo de 
suprimento mineral, ou seja, existência de recurso e necessidade da utilização deste 
recurso, possui um caráter dinâmico regido por fatores como mercado e tecnologia. 
Mudanças nas condições de transporte; custos e qualidade relativos a materiais 
substitutos e custo de energia são alguns fatores que possibilitam nova análise do 
projeto em questão. Outro aspecto a ser levado em consideração é o avanço da 
lavra a céu aberto, atingindo cada vez mais cotas menores. Portanto, a possibilidade 
de que a cava atinja em determinado momento o DCM, implica em uma redução nos 
custos de extração comparados aos relacionados à lavra subterrânea, planejada 
pelo Projeto Criolita. A possibilidade de competição com o produto substituto, daqui 
a alguns anos, pode, portanto ser levantada. Segundo a Royal Society of Chemistry, 
2015, a reação química é a mesma utilizando a criolita natural ou sintética. Não 
havendo, portanto preferência por qualidade, o preço torna-se o fator principal de 
escolha. 

 
Conclui-se, portanto que o desenvolvimento do novo Projeto Criolita até 2020 e 
possível venda do concentrado a preços mais baixos, poderá diminuir os custos de 
produção do alumínio brasileiro, que em conjunto com a disponibilidade de bauxita 
de boa qualidade e menor custo de transporte, poderá torná-lo mais competitivo, 
além de atrair possíveis investimentos à jusante da cadeia produtiva do alumínio, 
abrindo um leque de benefícios para o país, como geração de empregos, 
desenvolvimento econômico e benefícios para balança comercial, tanto na produção 
do concentrado de criolita quanto na indústria do alumínio. Porém, é de suma 
importância estabelecer um conjunto de estratégias que contornem o problema da 
energia, principalmente relacionado à indústria do alumínio (observa-se a suspensão 
das atividades de diversas usinas de alumínio impulsionadas pelas condições do 
mercado global e custos com energia), através de uma ação ampla de cooperação 
entre stakeholders, empresas, Governo e instituições de pesquisa, caso contrário, 
há probabilidade de que a futura produção do concentrado de criolita natural volte-se 
expressivamente apenas para a exportação.  
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