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Grupo UM 

Tópicos da Apresentação: 

O lítio 

Lítio a nova riqueza de Portugal 

Localização da exploração de lítio 
no mundo 
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O Lítio, o que é? 

O lítio é um metal alcalino macio, de 
coloração prata esbranquiçada e 
altamente reativo na presença de 
água e oxigénio. Ele é o mais leve 
dos metais, tem um ponto de fusão 
baixo e é o elemento com a 
capacidade térmica mais elevada. 
 

O Lítio 

 
O Lítio, como é 

obtido? 

O Lítio 

O lítio é obtido de algumas fontes 
naturais, dentre as quais incluem-se 
depósitos como o pegmatito, o 
espodumena, a ambligonita, a 
lepidolita, a petalita, e de lagos de 
salmoura alcalina.  
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  Extração do lítio 
  
  
 

   Além disso, o lítio é utilizado em:  

 reatores nucleares; 

 graxas lubrificantes; 

 equipamentos de ar 

condicionado; 

 vidros; 

 medicamentos. 

 

 

 

Ele é utilizado principalmente na produção de baterias de automóveis 

e de telemóveis, mas, quando extraído da espodumena, a sua 

estrutura permite que ele seja utilizado em cerâmicas e como agente 

de fluxo.  

O Lítio 

Extração do lítio 

Se a fonte do lítio for um 

lago de salmoura alcalina, 

a técnica de extração 

padrão é evaporar a água. 

 O cloreto de lítio é 

convertido para sal de 

carbonato ou hidróxido. 

O grau do lítio é importante 

e, por isso, o 

beneficiamento pode ser 

necessário.  

  

 

O Lítio 
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“ Lítio a nova riqueza de Portugal” 

Chamam-lhe de tudo o que sirva para o elevar à 
categoria de grande achado, de descoberta com valor 
económico e social relevante para o país e para as 
nossas contas nacionais. Desde ‘petróleo branco’, até 
‘ouro branco’, passando por ‘riqueza extrema’ e 
‘tesouro nacional’. 
 

Lítio a nova riqueza de Portugal 

“ Lítio a nova riqueza de Portugal” 

Principais ocorrências de 

lítio em Portugal: 

1.Serra de Arga;  

2.Covas do Barroso;  

3.Barca d’Alva;  

4.Guarda; 

5.Mangualde; 

6.Segura.  

Lítio a nova riqueza de Portugal 



07-05-2020 

5 

Localização da exploração 
de lítio no mundo 

Localização da exploração de lítio no mundo 

 

• América do 
Sul 

Grandes líderes 
mundiais 

• 1º Austrália 
• 2º Chile 
• 3º Argentina 
• 4º China 
• 5º Zimbabué 

 

Maiores 
produtores 

• 1º Chile 

• 2º China 

• 3º Austrália 

• 4º Argentina 

• 5º Portugal  

Maiores 
reservas 

 
 

Localização da exploração de lítio no mundo 

Países  Toneladas 

produzidas em 

2017 

Bandeira 

Chile 14,1 toneladas 

Argentina 5,5 mil toneladas 

China 3.000 toneladas 

Austrália 3.300 toneladas  
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   Conclusão  

O lítio é retirado de minerais, obtendo-se de algumas 

fontes naturais, de rochas magmáticas, no caso o 

granito; 

  O lítio é “O petróleo branco“, isto é, tem elevado valor 

comercial e é utilizado principalmente na produção de 

baterias de automóveis e de telemóveis.  

As principais reservas de lítio, em Portugal, estão no 

norte e no centro e as mundiais na Austrália, Chile, 

Argentina e China.  

O lítio tem visto a sua cotação internacional subir 

vertiginosamente nos últimos anos, confirmando, assim, 

a sua necessidade e a sua utilidade global. 
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