
 

 

Extração 
O lítio pode ser obtido a partir de jazigos minerais de 
depósitos de pegmatito, espoduménio, ambligonita,  
lepidolita, petalita, ou de lagos de salmoura alcalina, 

através da evaporação da água. 

Características 

 

 

 
 Elevada reatividade e 

inflamabilidade 
 Grande poder oxidativo 
 Facilmente corrosivo 
 É o metal mais leve 
 Tem aproximadamente 

metade da densidade da 
água (0,534g). 

 Não é encontrado no seu 
estado puro na natureza, 
está sempre associado. 

Impactos Ambientais 
Biológicos 

 Desflorestação 
 Degradação dos ecossistemas 
 Libertação de gases e poeiras 
 Contaminação dos solos 

Geomorfológicos 
 Destruição da paisagem e de 

recursos (biológicos e 
abióticos) 

 Impacto na memória 
geológica do local 

Hídricos 
 Quando a contaminação 

ocorre, os cursos e 
reservatórios de água 
adquirem uma cor azulada 
pouco natural. 

Atmosféricos 
 Poluição sonora 
 Partículas em suspensão 
 Impactos principalmente nas 

aves. 

Aplicações 
 Vidraria e cerâmica (29%) 
 Baterias (27%) 
 Graxas Lubrificantes (12%) 
 Lingotamento contínuo 

(5%) 
 Tratamento de ar 

comprimido (4%) 
 Polímeros (3%) 
 Produção primária (2%) 
 Produção de fármacos (2%) 
 Outras utilidades (16%) 

Reciclagem 
Atualmente, os processo de 

reciclagem recuperam desde 25% 
até 96% dos materiais das 

baterias de lítio. 
Alguns perigos específicos 

associados aos processo de 
reciclagem de baterias são: 
Perigos elétricos, perigos 

químicos, reações de combustão 
e as suas possíveis interações. 

Exploração 

 

 

 

 

 
Localização das maiores reservas: 

Bolívia ; Chile ; Argentina ; Austrália 

Outros Países: 
Portugal – 60.000 T 

Brasil – 48.00 T 
Estados Unidos – 35.000 T 

Zimbábue – 23.000 T 

Grupo: 
Inês Santos Nº12 

Joana Miranda Nº14 
João Matos Nº15 

11ºB 

 

 
Baterias e Motores Elétricos 

 A elevada procura do lítio deve-se ao facto deste  
aumentar a autonomia dos carros elétricos e ser 

essencial na produção de baterias. Isto porque  as 
baterias de lítio são muito mais duradouras que as 
de níquel ou cadmio, e também porque não têm 

efeito de memória, ou seja, não viciam, sendo por 
isso mais utilizadas. 


