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RESUMO 
 
Montebrasita e ambligonita formam uma solução sólida contínua [LiAlPO4(OH,F)] de 
fosfato de lítio e alumínio, com hidroxila (montebrasita) a fluor (ambligonita) 
predominante. São potenciais fontes de Li, e os termos montebrasíticos podem chegar a 
4,74% Li, teor superior ao de espodumênio. Préconcentrados da região de Argemela, 
Portugal, foram caracterizados para subsidiar o desenvolvimento de rotas de 
concentração e a extração do Li. A quantificação de minerais por difração de raios X e 
refinamento pelo método de Rietveld caracterizou quartzo e montebrasita como minerais 
predominantes (~40% cada), além de muscovita, caolinita, cassiterita e rutilo, e os 
fosfatos planerita, childrenita, vivianita, scorzalita, goyazita, fluorapatita e, provavelmente, 
messelita. A fração molar média de F foi determinada por refinamento moderado da 
estrutura cristalina em 0,085 (= 8,5%), confirmando um termo próximo ao membro final 
montebrasita. A assembleia mineralógica foi confirmada por mineralogia automatizada 
por MEV/EDS (MLA), e a conciliação contra as análises químicas é muito boa. Os 
espectros de liberação indicam que a ganga é perfeitamente liberada a partir de 833 µm, 
mas que a liberação de montebrasita nunca é total; até 5% das partículas de alto teor de 
montebrasita estão intercrescidas com outros fosfatos da amostra, particularmente 
planerita, que tendem a diluir um eventual concentrado. As análises termogravimétricas 
identificam eventos de perda de massa relacionados à eliminação de água estrutural (e 
eventualmente F) de planerita, caolinita, montebrasita e muscovita, com limites entre os 
eventos fixados em 340, 530 e 740°C, respectivamente. 

 
PALAVRAS-CHAVE: montebrasita; minério de Li; Argemela, Portugal; caracterização 
mineralógica; caracterização tecnológica. 

 
ABSTRACT 
The montebrasite – amblygonite continuous solid solution [LiAlPO4(OH,F)], a lithium 
aluminium phosphate with dominating hydroxyl (montebrasite) to fluorine (ambligonite), is 
a potential Li source, as montebrasite might reach 4.74% (wt) Li content, higher than that 
of spodumene. A montebrasite preconcentrate from the Argemela area, Portugal, was 
characterised aiming at the development of concentration and Li extraction processes. X- 
ray diffraction analysis with Rietveld refinement assessed quartz and montebrasite as 
predominant minerals (around 40% each), muscovite, kaolinite, cassiterite and rutile as 
minor phases, as well as the phosphates planerite, childrenite, vivianite, scorzalite, 
goyazite, fluorapatite and probably messelite. A mean molar fraction of fluorine in 
montebrasite of 0.085 (or 8.5 mol%) was also determined by constrained refinement of its 
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crystal structure, thus confirming a composition close to the solid solution’s end member. 
Mineralogy was confirmed by SEM/EDS automated mineralogy (MLA system), and 
conciliation against chemical analysis is excellent. Liberation spectra measured from 
close-ranged sized particles between 38 and 833 µm state that gangue is already mostly 
liberated even for the coarsest particles. Montebrasite liberation, however, is not complete 
down to the smallest measured particles, where up to 5% of the high-grade particles are 
still intergrown with the other phosphates, particularly planerite, which tend to dilute the 
concentrate. Thermogravimetric analysis define weight losses usually attributable to water 
loss (and possibly F) of planerite, kaolinite, montebrasite and muscovite, with temperature 
limits between the losses of these minerals set at 340, 530 and 740°C, respectively. 

 
KEYWORDS: montebrasite; Li ore; Argemela, Portugal; mineralogical characterisation; 
technologic characterisation 

 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
Lítio foi incluído pelo estado brasileiro no Plano Nacional de Mineração 2030 (MME, 2010) 
por se tratar de um material portador de futuro, projetando relevância crescente pela 
aplicação em produtos de alta tecnologia. Foi considerado por Sykes et al. (2016) ao 
mesmo tempo como de alto potencial para o crescimento do seu mercado de 
transformação e com considerável impacto econômico decorrente do crescimento do 
mercado transformacional. Na avaliação dos autores, são considerados desde a 
concentração dos elementos na crosta até a diversidade de aplicações, passando pela 
tecnologia disponível para sua recuperação sustentada. O lítio faz parte do grupo de 
elementos com potencial de mercado futuro que poderá ser desenvolvido pela 
descoberta de novos depósitos de qualidade ou desenvolvimento de tecnologias mais 
eficiente, junto com Co, La e Ce. 
Atualmente lítio é produzido a partir de salmouras litiníferas, principalmente no Chile, 
China e Argentina, ou pela concentração e processamento de espodumênio na Austrália 
(Jaskula, 2017). A produção a partir de outras fontes é muito reduzida. Ambligonita é 
mencionada em diversas operações minerais, mas o membro extremo montebrasita (com 
OH- ao invés de F-) de fato predomina, e contém um teor consideravelmente mais elevado 
de Li, 4.74%. É o teor de Li mais elevado entre todos os minerais mais comuns, bem 
superior à ambligonita (3,44%) ou espodumênio (3,73% Li, fonte: webmineral.com). 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
Uma amostra representativa de um pré-concetrado do minério de Li de Argemela, 
Portugal, foi britada a 833 µm, e, após amostragem, classificada até 38 µm. De todas as 
frações granulométricas foram separadas alíquotas para análises químicas, por DRX, e 
para embutimento em resina para análises por microscopia eletrônica de varredura 
(MEV). 
As análises químicas foram efetuadas por fluorescência de raios X (FRX) para elementos 
maiores, termogravimetria para perda por calcinação (PPC), e absorção atômica para Li. 
As alíquotas para DRX (incluindo finos, -38 µm, e a cabeça) foram moídas em moinho 
McCrone, montada no suporte do tipo backload (para redução de orientação preferencial) 
e analisada por difratometria de raios X em equipamento Bruker-D4 Endeavor, radiação 
Co Kα com detector linear sensível à posição LynxEye. A interpretação qualitativa de 
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espectro foi efetuada por comparação com padrões contidos no banco de dados 
relacional PDF04+ (ICDD, 2015) em software Bruker DiffracPlus. 
A análise quantitativa foi calculada pelo método de refinamento de espectro multifásico 
total (método de Rietveld), com software Bruker AXS Topas, v. 5. As informações de 
estruturas cristalinas das fases refinadas são oriundas do banco de dados da Bruker AXS, 
do banco de dados ICSD (Inorganic Crystal Structure Database, FIZ Karlsruhe), ou do 
banco de dados aberto COD (Crystallographic Open Database). 

Para a solução sólida montebrasita-ambligonita, a substituição de F-  e OH-  é contínua 
(Cerna et al., 1973), e a sua extensão pode ser quantificada pelo refinamento moderado 

(constrained refinement) pelo método de Rietveld. Para este propósito, as dimensões dos 
eixos a e c de cela unitária de montebrasita e a respectiva relação F/(F+OH) das 
publicações de Groat et al. (1990) e de Groat et al. (2003) foram plotadas graficamente, 
e a relação mais direta entre a solução sólida e o eixo c do mineral (com R2=0,9885, 
Figura  1)  foi  implementada  no  software  Topas  para  moderar  o  refinamento  da 
substituição. 
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Figura 1 – Relação linear entre o teor de F na solução sólida montebrasita – ambligonita e a 

dimensão dos eixos cristalográficos a e c. 

 
Uma pequena quantidade de cada amostra (~40 mg) moída foi destinada às análises 
térmicas, executadas num equipamento Mettler Toledo TGA/DSC 1 (simultâneo) STARe 

System até 1200°C com rampa de aquecimento de 10°C/min, e em fluxo de 50 mL/min 
de N2 ultrapuro. As interpretações dos termogramas foram baseadas em Foord e Taggart 
(1998) para planerita e Cerna et al. (1973) para montebrasita. 
As alíquotas destinadas à análise em microscópio eletrônico de varredura (MEV) foram 

embutidas em epóxi, desbastadas e polidas usando-se exclusivamente diamante. As 
analises foram efetuadas num microscópio eletrônico de varredura FEI Quanta 400 com 
um sistema de microanálise química por dispersão de energia (EDS) Bruker Quantax e 
espectrômetro de energia dispersiva Bruker XFlash 6|60 acoplados, conduzidas através 
do sistema FEI MLA (Mineral Liberation Analyser). 
A separação de montebrasita e planerita foi possível graças à energia do F nos espectros 
de EDS, exclusivo de montebrasita. Dada a similaridade de números atômicos médios 
dos dois minerais (10,16 de montebrasita contra 10,06 de planerita), esses minerais não 
são facilmente distinguíveis nas imagens de elétrons retroespalhados, e partículas mistas 
contendo ambos os minerais muitas vezes não foram subdivididas em mais de um grão; 
neste caso, a mineralogia que o EDS acusou no baricentro do grão prevaleceu, o que 
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tem como consequência uma superestimativa de montebrasita (que é a fase 
predominante entre as duas). Rotinas de análise por MLA que incluem análises por EDS 
de qualquer área com nível de cinza equivalente a montebrasita/planerita, não foram 
possíveis, já que quartzo (Z médio= 10,80) e caolinita (z médio= 10,24) também se 
localizam muito próximos. 
As composições químicas dos minerais alimentadas nos bancos de dados do MLA foram 
obtidas no site www.webmineral.com, mas a proporção de F e OH da montebrasita 
advém do refinamento da estrutura por DRX/método de Rietveld. 

 
 

3. RESULTADOS 
A distribuição de tamanho de partícula da amostra do minério montebrasítico está na 
Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Distribuição de tamanho de partículas da amostra de minério de Li, inclusive para as 

frações acima de 38 µm usadas para análise por MLA (% massa). 

  Peneira (µm)     retido       retido acumulado      MLA   
 

833x600 19,52  19,52  23,09 
600x500 11,37  30,89  13,45 
500x300 20,41  51,30  24,14 
300x212 8,41  59,71  9,94 
212x150 8,49  68,20  10,04 
150x106 2,87  71,07  3,40 
106x75 7,20  78,27  8,52 
75x53 2,13  80,40  2,52 
53x38 4,13  84,53  4,89 

  <38                      15,47                     --                       --   
Total    100,00               100,00              100,00 

 

A Tabela 3 apresenta as análises químicas e de perda por calcinação (PPC) das frações, 
da amostra de cabeça, e duma cabeça composta calculada a partir da composição de 
cada fração ponderada pela análise granulométrica. A excelente sobreposição de 
resultados de análise da amostra de cabeça com a composição calculada da cabeça 
composta atesta não só a qualidade das análises químicas, mas também dos 
procedimentos de preparação de amostra e amostragens. 
O teor da amostra de minério é de 4,1% de Li2O, e se mantém acima de 4,0% em todas 
as frações, menos nos finos, onde é consideravelmente mais baixo (3,2% Li2O). 
A quantificação de amostras pelo método de Rietveld, baseado em difração de raios X, é 
reproduzida na Tabela 4. Observa-se que quartzo predomina na amostra, com teores 
muito próximos de montebrasita, ambos com aproximadamente 40%. Mica branca 
(interpretada como muscovita) é o segundo mineral silicatado importante, particularmente 
na fração mais fina (<38 µm), que também contém caolinita. A presença dos filossilicatos, 
assim como de quartzo, é a principal responsável pela redução do teor de Li nos finos. 
A fração molar de flúor na montebrasita foi refinada para 0,080 a 0,090, com média 
ponderada de 0,084 para a cabeça calculada, próxima à montebrasita originária de 
Dunton de Groat et al. (2003), cujos dados cristalográficos foram usados como base para 
o refinamento deste trabalho. Isso equivale a 1,1% de F em massa, valor utilizado para o 
cálculo de composição química da amostra a partir das análises do sistema MLA. 

http://www.webmineral.com/
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Os dados da Figura 4 indicam que a ganga é perfeitamente liberada, e praticamente 
inexistem partículas ricas em minerais de ganga contendo baixos teores de 
montebrasita. Pelo lado da montebrasita, 40% ou mais são de partículas 
perfeitamente liberadas do mineral, mas existem de 2,5 a 5% das partículas que 
contém entre 0 e 10% de minerais de ganga. É provável que a liberação aparente ser 
um pouco melhor pelo determinado aqui do que deveria, já que planerita pode ocorrer 
intercrescida com montebrasita sem ter sido discriminada (e, portanto, identificada 
como tal) na segmentação das imagens de elétrons restroespalhados. 
A Figura 5 destaca um recorte das imagens analisadas com o intercrescimento não 
detectado pelo processamento das imagens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 

Figura 5 – A) imagem de elétrons retroespalhados, com contraste exagerado, de algumas 
partículas como adquiridas pelo sistema MLA; B) a mesma imagem após processamento e 

classificação, incluindo legenda. As setas indicam inclusões e intercrescimento de planerita 
em montebrasita, não identificadas na imagem classificada. Escala gráfica com 500 µm. 

 
As análises TGA/DSC simultâneas permitem definir os intervalos de temperatura em 
que eventos de perda de massa predominaram: i) de temperatura ambiente a 130°C: 
eliminação de umidade, ii) 130 a 340°C: degradação de planerita, iii) 340 a 530°C, 
desidroxilação de caolinita, iv) de 530 a 740°C: decomposição de montebrasita, e v) 
acima de 740°C: decomposição de muscovita. Na Figura 6 os eventos de perda de 
massa são sobrepostos aos termogramas das frações e da amostra de cabeça. 

 
Figura 6 – Análises termogravimétricas da amostra de cabeça e das frações (% massa, °C). 
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4. CONCLUSÕES 
O minério de Li de Argemela, Portugal, é composto por montebrasita e quartzo 
predominantes, muscovita, childrenita, planerita e outros minerais em proporções 
menores. Um membro da solução sólida montebrasita-ambligonita é o carreador do 
lítio, tratando-se dum termo próximo ao extremo montebrasítico da solução sólida, 
com fração molar de F de 0,084 (portanto 0,916 de OH-), equivalente ao teor de 1,1% 
F (massa), como determinado por difração de raios X, método de Rietveld. 
A montebrasita no minério é bem liberada a partir de 833 µm, mas também ocorre em 
menor proporção (2,5 a 5%) em partículas contendo até 10% de ganga. A liberação 
pode ser inferior ao medido pela impossibilidade de se separar intercrescimento com 
planerita, que por sua vez é quantitativamente subordinada. 
Os eventos de perda de massa com aquecimento em atmosfera inerte foram 
determinados para o minério, e a decomposição de montebrasita, com a perda de sua 

hidroxila (e possivelmente F) ocorre entre 530 e 740ºC. 
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