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Lítio: usos, sua distribuição e demanda
Com densidade igual a 0,53g/cm³ o lítio é o metal
mais leve de todos. Os depósitos de lítio de
signiﬁcância econômica são restritos a duas
classes genéticas: Pegmatitos ricos em
elementos raros, com minerais de lítio (Fig.1)
(petalita, spodumênio e lepidolita (ex. Tanco Mine
(CAN)). E Salmouras ricas em lítio, presentes em
corpos d'água restritos em ambientes com altas
taxas de evaporação (ex. Salar do Atacama (CHI) e
de Uyuni (BOL)).
Devido ao alto custo e tecnologia especíﬁca para o
beneﬁciamento de minerais de lítio, tais minerais
(petalita e spodumênio) são raramente utilizados
para a produção de lítio metal ou químicos
derivados, ao invés são utilizados preferivelmente
como fundentes nas indústrias cerâmica e de vidro.
O lítio explotado de salmouras, que se encontra na
forma de carbonato e sais, é utilizado para a
produção de lítio metal e compostos químicos
utilizados na indústria farmacêutica, ligas Al-Li e
nas baterias para produtos eletrônicos e carros
elétricos. O lítio advindo de salmouras é explotado
a preços muito mais baixos do que o lítio contido
em pegmatitos.

não divulga seus dados minerais e que esse
recurso não necessariamente se tornará reserva
futuramente.
Analistas presumem um déﬁcit de 100.000
toneladas de lítio até 2025. Devido principalmente à
rápida aproximação da era dos automóveis
elétricos (Fig. 2), a demanda mundial por lítio tem
crescido exponencialmente nos últimos anos,
fazendo com que muita especulação seja criada e
que prospectos de Li sejam valorizados 2000 vezes
em menos de 1 ano (fonte Financial Times, na
descrição). Ao que tudo indica estamos no início de
uma corrida por Li.
Onde estão os recursos
de lítio

Figura 2: Relação lítio-carros elétricos, dados de
recursos mundiais e previsão de consumo de lítio

Por ﬁm, questões intrigantes, como: “O nível de
conhecimento atual sobre os depósitos e sobre o
beneﬁciamento de lítio é suﬁciente para
ultrapassarmos esse desaﬁo?”; “Qual será a
posição
da Bolívia nesse mercado?”; “Como a
Figura 1: Cristais de spodumênio
indústria petrolífera reagirá ao boom do lítio e à era
De acordo com o sumário mineral 2015 do DNPM, dos veículos elétricos?” Mantêm a especulação em
as maiores reservas de Li do mundo estão no Chile alta.
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