
XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro 2015 

 

UMA ALTERNATIVA PARA EXTRAÇÃO DE LÍTIO DE PEGMATITOS 

 
BRAGA, P.F.A.1, FRANÇA, S.C.A.2, SILVA, T.T.3, ROSALES, G.D.4 

1,2,3Centro de Tecnologia Mineral - CETEM, Coordenação de  
Processos Minerais, e-mail: pbraga@cetem.gov.br 

4Universidad Nacional de Cuyo - UNCUYO, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, AR. 
 
 
RESUMO 
 
O Brasil possui reservas de minerais de lítio proveniente de pegmatitos situados nas 
regiões sudeste e nordeste, sendo o mais importante o minério de espodumênio. 
Devido às crescentes demandas do mercado e à aplicação do lítio na fabricação de 
baterias para veículos elétricos e híbridos e nos equipamentos de portáteis, esse 
elemento tem despertado interesse mundial. Existem duas rotas principais para 
obtenção do carbonato e do hidróxido de lítio, a partir de concentrados minerais. A 
primeira desenvolvida foi a rota alcalina, onde o concentrado mineral é calcinado 
com cal hidratada ou calcário e o clínquer formado é lixiviado com água, filtrado e, 
em seguida, cristalizado como hidróxido de lítio monohidratado. Na rota ácida o 
concentrado mineral é calcinado, sulfatado com ácido sulfúrico e depois lixiviado 
com água. Após a lixiviação, a solução de lítio é filtrada e precipitada como 
carbonato de lítio, por meio da reação com a barrilha. No Brasil apenas a rota ácida 
é utilizada, embora o hidróxido de lítio seja o produto de maior demanda, usado na 
fabricação de graxas automotivas e quando produzido pela rota alcalina é o primeiro 
produto obtido. Foi realizada uma revisão e tropicalização do processo alcalino, que 
proporcionou recuperações de lítio na faixa de 84%.  
 
PALAVRAS-CHAVE: hidróxido e carbonato de lítio; lítio; espodumênio; pegmatito. 
 
ABSTRACT 
 
Brazil has pegmatite lithium mineral reserves located in the southeast and northeast 
regions and spodumene is the most important commercially mined lithium mineral. 
Due to the growing demands of the international market and the application of lithium 
in the manufacture of batteries for electric and hybrid vehicles and portable 
equipment, this element has accelerated its interest worldwide. There are two main 
routes for obtaining lithium carbonate and lithium hydroxide from mineral 
concentrates. In the former developed, the alkaline process, the mineral concentrate 
is calcined with lime or limestone, forming a clinker which is leached with water, 
filtered and crystallized as lithium hydroxide monohydrate. In the acid process the 
mineral concentrate is calcined, sulfated with sulfuric acid and then leached with 
water. After leaching, the lithium solution is filtered and soda ash is added to this 
solution to form and precipitate lithium carbonate. In Brazil, only the acid process is 
being used, although the lithium hydroxide is the most important demanded product 
in the domestic market, used in the manufacture of automotive lubricants. Lithium 
hydroxide is the mean product in the alkaline process. A technical review and 
adaptation were proposed for the current alkaline process, promoting up to 84% 
lithium recoveries. 
 
KEYWORDS: lithium carbonate and hydroxide; lithium; spodumene; pegmatite. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Verifica-se que, na atualidade, o carbonato de lítio é o composto mais utilizado 
industrialmente; porém o hidróxido de lítio vem ganhando importância no mercado 
de lítio. A produção de baterias de íon lítio cresceu 20% ao ano no período entre 
2000 e 2011. Está previsto um crescimento de 30% ao ano na demanda por 
hidróxido de lítio grau bateria até o ano 2020, impulsionado pela indústria de 
veículos elétricos, de acumuladores elétricos de grande porte e no aumento global 
de todas outras aplicações (Nemaska, 2012; Pistilli, 2013). 
 
O hidróxido de lítio é o produto mais requerido na fabricação de catodos de baterias 
do tipo LFP (lítio ferro fosfato), LiFePO4. As baterias do tipo LFP têm uma melhor 
densidade de potência, maior ciclo de vida e uma segurança maior quando 
comparada com os outros tipos de baterias de íon lítio. Isso é possível em função do 
fosfato utilizado no catodo ser produzido com nano partículas (Dinger et al., 2010). 
 
No Brasil o hidróxido de lítio é utilizado, majoritariamente, na fabricação de graxas 
lubrificantes automotivas de alto desempenho (Braga e França, 2011). 
 
O uso do processamento alcalino para recuperação do lítio contido em minerais de 
pegmatitos, como espodumênio, é uma alternativa que deverá proporcionar 
vantagens ao atual processo ácido atualmente empregado, especialmente na 
substituição de insumos de elevado custo - como ácido sulfúrico (H2SO4) e barrilha 
(Na2CO3) - por calcário (CaCO3) ou cal hidratada [Ca(OH)2], de produção nacional e 
preços mais acessíveis. Além do mais, a retirada da barrilha do processo de 
obtenção de composto de lítio reduz a probabilidade de contaminação do produto 
final com sódio, uma vez que a concentração máxima permitida para o metal nos 
eletrólitos das baterias de lítio é de 0,0002% Na (Nemaska, 2012). 
 
O objetivo desse trabalho foi avaliar uma rota tecnológica para produção direta de 
hidróxido de lítio, a partir de um concentrado de espodumênio com teor de 5,5% 
Li2O. 
 
 
2. METODOLOGIA 
 
2.1. Materiais e Equipamentos 
 
Os ensaios de extração de lítio foram realizados em escala de laboratório e 
envolveram operações de amostragem, homogeneização, cominuição, calcinação e 
decriptação em mufla e ensaios de lixiviação aquosa em reator de vidro agitado, 
para a extração do hidróxido de lítio formado. 
 
Utilizou-se uma amostra de concentrado de espodumênio com 5,5% Li2O, 
proveniente da região do Vale do Jequitinhonha, Araçuaí, MG. A avaliação e 
controle do processo estudado foram realizados por meio do uso das técnicas de 
difratometria de raios-X (DRX), espectrofotometria de chama e espectrofotometria de 
absorção atômica. 
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A amostra com granulometria abaixo de 6 mm foi cominuída em britadores de 
mandíbulas e rolos, para obtenção de um produto com tamanho inferior a 2 mm. 
Após homogeneização, alíquotas foram retiradas para caracterização mineralógica, 
química e ensaios de extração. 
 
Como fonte de cálcio foram utilizados o calcário calcítico (pureza superior 90% CaO) 
e cal virgem. 
 
2.2. Ensaio padrão de calcinação-decriptação-reação-lixiviação 
 
O espodumênio é um mineral silicatado, naturalmente refratário ao ataque químico 
na sua forma α; após tratamento térmico transforma-se irreversivelmente em β-
espodumênio, menos denso e mais reativo que o mineral de origem. Essa 
transformação estrutural ocorre em temperaturas de 1030 a 1050oC, possibilitando 
reações de troca de íons (Medina e El-Naggar, 1984 e Kotsupalo et al., 2009). 
 
Foram estudadas diferentes proporções mássicas (1:1; 1:2; 1:3; 1:3,5; 1:4 e 1:5) 
entre espodumênio e o calcário calcítico, ambos na granulometria de 100 µm, de 
forma a promover a reação sólido-sólido em forno mufla. As misturas foram 
colocadas em cadinhos de alumina e submetidas a tratamento térmico na 
temperatura de 1050oC por 30 e 120 minutos. O diagrama em blocos da Figura 1 
ilustra os ensaios realizados. 
 

   

Figura 1. Diagrama em blocos do processo alcalino. 
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O objetivo dos ensaios foi promover, em única etapa térmica, a calcinação do 
calcário (~720°C), a decriptação do espodumênio (~1050°C) e, em seguida, a 
reação do espodumênio com o óxido de cálcio. O clínquer resultante do tratamento 
térmico, após resfriamento, foi cominuído em gral de ágata até granulometria 100 
µm (85% passante) e lixiviado com água, na temperatura de 85 a 90°C, para relação 
sólido-líquido (S/L) de 10% p/p. Os ensaios de calcinação/reação alcalina foram 
avaliados pela medida da extração de lítio por lixiviação aquosa.  
 
As reações do processo são apresentadas a seguir: 

 
 
2.3. Ensaio de calcinação-decriptação-reação-lixiviação com ativação 
mecânica 
 
A ativação mecânica é uma técnica conhecida por melhorar variáveis de processo 
de diversas operações, tais como dissolução por lixiviação, e tem por finalidade 
aumentar a extração do produto desejado, principalmente no processamento de 
minérios de metais não ferrosos, menos comuns (Kotsupalo et al., 2010). 
 
Foram realizados ensaios complementares de extração utilizando a técnica de 
ativação mecânica, por meio de moagem conjunta do espodumênio com o óxido de 
cálcio (VETEC, 95% pureza). A moagem foi realizada em moinho de barras de aço 
inox com capacidade para 1 kg de material, durante 240 min. Após a ativação 
mecânica a mistura resultante foi prensada em prensa FLUXANA (Vaneox® 
Technology) automática com capacidade para 40 t. Foram produzidos briquetes com 
32 mm de diâmetro. A prensagem após moagem teve por objetivo melhorar o 
contato entre os reagentes. Os briquetes produzidos por prensagem foram tratados 
segundo os procedimentos do item 2.2. 
 
A granulometria dos produtos usados nos ensaios padrão e de ativação mecânica foi 
determinada no analisador de tamanho de partícula Mastersizer 2000, da Malvern 
Instruments. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Caracterização química e mineralógica 
 
A composição química do concentrado de espodumênio foi determinada por 
gravimetria e espectroscopia de absorção atômica de chama. Para o 
acompanhamento do processo a concentração de lítio foi determinada por meio da 

CaCO3→CaO+CO2 (1) 

 

Li2O.Al2O3.4SiO2+ 8CaO→ Li2O.Al2O3+ 4(2CaO.SiO2) (2) 

 

 CaO+H2O→Ca(OH)
2
 (3) 

 

Li2O.Al2O3 +  Ca(OH)
2

→ 2LiOH + CaO.Al2O3  (4) 
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técnica de espectrofotometria de chama, em espectrofotômetro modelo 910 
Analyser, com canais para K, Na, Li e Ca. A Tabela 1 mostra a composição química 
do concentrado de espodumênio utilizado. 
 

Tabela 1. Composição química (%) do concentrado de espodumênio. 

Li2O Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O P2O5 Mn2O3 PF 

5,50 23,3 56,8 1,07 0,04 0,17 1,40 0,79 0,65 0,14 9,8 

 
Os resultados das análises química e mineralógica (difratometria de raios-X e lupa 
binocular) evidenciaram, além do espodumênio, mineral litinífero, a presença de 
minerais de ganga como quartzo, feldspatos (microclínio e albita), muscovita e mica-
xisto, que é a rocha encaixante dos pegmatitos. 
 
3.2. Decriptação do espodumênio em forno mufla 
 
A decriptação do espodumênio leva à transformação do minério em uma fase mais 
friável e reativa. Tal transformação é evidenciada pelos difratogramas de raios-X das 
amostras natural e calcinadas, apresentados na Figura 2. 

 

 
Figura 2. Difratogramas de raios-X do espodumênio natural e decriptado. 

 
Nota-se a partir de 1.000°C o aparecimento dos picos do β-espodumênio, que é 
quimicamente reativo, com maior nível de cristalinidade em 1.100°C, para um tempo 
de calcinação de 30 minutos. Também é possível verificar no difratograma da Figura 
2 a presença, no concentrado in natura, dos minerais quartzo (Q), albita (A), 
microclínio (Mi) e muscovita (M), além do α-espodumênio, fase não reativa. As 
amostras calcinadas não apresentaram picos de α-espodumênio, evidenciando a 
eficiência da decriptação. Apesar de Garrett (2004) indicar que essa transformação 
de fase ocorre nas proximidades de 1.040°C, é possível notar que os picos 
presentes na amostra calcinada a 1.000°C são semelhantes aos da calcinada a 
1.100°C. 
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3.3. Ensaio padrão de calcinação-decriptação-reação-lixiviação 
 
O processo de calcinação-decriptação-reação do espodumênio com calcário envolve 
três etapas distintas: (i) decomposição do calcário em temperaturas de 750-800ºC, 
com formação do óxido de cálcio e liberação de gás carbônico; (ii) mudança de fase 
do α-espodumênio (pouco reativo) para β-espodumênio (mais reativo); (iii) reação 
sólido-sólido que acontece por meio do contato entre o β-espodumênio e o óxido de 
cálcio, com formação do aluminato de lítio e silicato de cálcio. As etapas (ii) e (iii) 
ocorrem quase que simultaneamente na temperatura de 1050°C. 
 
A Figura 3 mostra os percentuais de extração de lítio, para reações com diferentes 
relações mássicas espodumênio:calcário e diferentes tempos de lixiviação (30 e 240 
min) para um tempo de decriptação-reação de 30 min. Observa-se que nas 
proporções de 1:1 e 1:2 basicamente não houve reação de troca, o que foi 
evidenciado pela baixa extração de lítio, com valores de 2 e 13%, respectivamente. 
Para a proporção mássica de 1:3, a extração foi um pouco melhor, alcançando 
valores na faixa de 30%, mas ainda considerado baixo. Os resultados mais 
interessantes foram obtidos para a maior proporção (1:5), com resultados de 
extração de lítio de 64%, para um tempo de lixiviação de 4 horas. 
 
A baixa extração de lítio nas misturas realizadas nas proporções de 1:1 e 1:2 
(espodumênio/calcário) pode ser explicada por um desequilíbrio estequiométrico, 
isto é, falta de CaO para a etapa final de reação, que ocorre durante o processo de 
lixiviação, necessário para transformação do aluminato de lítio em hidróxido de lítio e 
aluminato de cálcio, conforme apresentado na Equação 4. 
 

 
Figura 3. Extração de lítio em diferentes relações (espodumênio/calcário) e calcinação durante 

30 min. 

 
A Figura 4 mostra os valores da extração de lítio em diferentes relações 
espodumênio:calcário e diferentes tempos de extração (30 e 240 min) para um 
tempo de reação de 120 min. Verifica-se uma baixa eficiência na extração do lítio 
quando comparado com as extrações obtidas com um tempo de reação de 30 min 
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(Figura 3), provavelmente devido à sinterização ou vitrificação da massa resultante 
durante o tratamento térmico, dificultando a extração do lítio presente no clínquer. 
 

 
Figura 4. Extração de lítio em diferentes relações (espodumênio/calcário) e calcinação durante 

120 min. 

 
3.4. Ensaio com ativação mecânica 
 
A Figura 5 mostra a distribuição granulométrica dos produtos usados nos ensaios 
padrão e de ativação mecânica e a área superficial específica (S). Verifica-se um 
aumento de 46% na área superficial específica da mistura utilizada (espodumênio e 
cal) no ensaio de ativação mecânica em relação a mistura do ensaio padrão, 
corroborado por uma redução no diâmetro médio da partícula (d50), ocasionado pela 
moagem adicional. 
 

 
Figura 5. Distribuição granulométrica e área superficial específica da mistura utilizada nos 

ensaios padrão e com ativação mecânica. 

 
A extração de lítio obtida para o ensaio com ativação mecânica, relação mássica 
(espodumênio:cal) 1:2 e demais condições de acordo com o ensaio padrão foi de 
84%. 
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4. CONCLUSÕES 
 
Com base nos resultados dos ensaios de calcinação-decriptação-reação-lixiviação 
do espodumênio com o calcário (Figura 3), ficou evidenciado que a melhor relação 
mássica (espodumênio:calcário) é de 1:5, a qual proporcionou recuperações de lítio 
na faixa de 64%. 
 
O uso de cal em substituição ao calcário diminuiu substancialmente a relação 
minério:reagente (1:5 → 1:2), permitindo trabalhar com quantidades maiores de 
minério, inferindo um aumento na escala produtiva. 
 
A inclusão da ativação mecânica da mistura α-espodumênio/cal e sua prensagem 
posterior melhoraram o rendimento global do processo, aumentando de 64 para 84% 
a extração de lítio. 
 
Espera-se que o processamento do concentrado de espodumênio para produção de 
hidróxido de lítio por essa rota proporcione vantagens ao processo produtivo, 
especialmente na substituição de insumos de elevado custo, como ácido sulfúrico e 
barrilha, por calcário ou cal virgem, de produção nacional e preços mais acessíveis. 
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