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Introdução 
 

Este relatório sobre o lítio foi desenvolvido pelos alunos no âmbito das disciplinas de 

Biologia e Geologia, Química, Aplicações Informáticas B e Eletrónica Fundamental, do décimo 

primeiro ano de escolaridade das turmas B e C, décimo segundo ano turmas C e D e 3º TGEI, 

da Escola Secundária com 3º Ciclo Henrique Medina, Esposende, no ano letivo de 2019-2020. 

Na realização deste relatório abordamos diversas vertentes sobre a temática de Lítio. 

No “capítulo 1 – Exploração do lítio”, começamos por fazer uma breve introdução ao conceito 

- Lítio, uma vez que todo o trabalho se desenrola à volta deste tema. De seguida, destacamos a 

técnica, que atualmente, é utilizada para que se extraia lítio, assim como os principais locais, 

no nosso país, onde é possível explorá-lo. A produção de minério de lítio e, por conseguinte, a 

relação de reservas nas minas, a nível mundial, é outro dos aspetos referidos e fundamentados 

neste relatório. Abordamos também as diversas aplicações, as vantagens e desvantagens do 

lítio e o mercado do lítio. No “Capítulo 2 – Impactos ambientais”, abordamos em cada um dos 

seus subcapítulos, os diferentes impactos gerados pela exploração do lítio e analisamos mais 

pormenorizadamente, a nível mundial, europeu e nacional. No “capítulo 3 – Reciclagem”, são 

apresentadas os procedimentos de reciclagem de baterias, alguns perigos específicos 

associados aos processos de reciclagem e as razões pelas quais a reciclagem de baterias de lítio 

ainda não é uma prática bem estabelecida universalmente. No “capítulo 4 – Motores 

eléctricos”, em diversos subcapítulos são abordados as vantagens e desvantagens de um carro 

eléctrico, a produção de lítio e as baterias para veículos elétricos e carros elétricos mais 

vendidos em Portugal, no primeiro semestre de 2019.  

Com a leitura deste relatório pretende-se a amplificação do conhecimento no âmbito 

da problemática e importância do lítio no contexto de sociedade presente e futura. 
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Capítulo 1 – Exploração do lítio 

 

O lítio é um metal alcalino macio, de 

coloração prata esbranquiçada e altamente 

reativo na presença de água e oxigénio, não sendo 

encontrado no seu estado nativo, por causa da sua 

elevada reatividade. 

Este encontra-se em numerosos minerais 

pegmatitos devido à sua solubilidade iónica, estando 

presente na água marinha, sendo, geralmente, obtida 

na forma de salmoura e nas argilas.  

Estima-se que a crosta terrestre varie a sua 

concentração de lítio entre os 20 a 70 ppm, com a 

sua maior concentração no granito.  

Embora o lítio seja, geralmente, encontrado disperso na Terra, ele é encontrado nas 

rochas magmáticas mas não no seu estado nativo por causa da sua alta reatividade. A 

quantidade total de lítio na hidrografia marinha é muito grande e está estimada em cerca de 

230 bilhões de toneladas, onde o elemento está em uma concentração relativamente 

constante de 0,14 a 0,25 partes por milhão (ppm). No entanto, as maiores concentrações de 

lítio estão nas fontes hidrotermais devido à sua solubilidade iónica sendo obtido na forma de 

salmoura e argilas com concentração aproximada de 7 ppm. 

De acordo com o Manual do Lítio e Cálcio na Natureza, " O lítio é um elemento 

relativamente raro, embora ele seja encontrado em muitas rochas e algumas salmouras, 

porém sempre em escassas concentrações, do qual apenas alguns têm potencial valor 

comercial. Muitos escasseiam em quantidade, e outros em qualidade.” 

 

Capítulo 1.1 - Técnica de extração do lítio 
 

 Atualmente, a principal técnica de extração de carbonato e do cloreto de lítio é a 

evaporação de salinas.  

Este método consiste em colocar a salmoura, extraída de grandes profundidades, em 

recipientes grandes e rasos, onde seca ao sol. Depois, vão sendo adicionados vários elementos 

químicos que desencadeiam reações que precipitam sais, como cloreto de sódio ou de 

potássio, para, finalmente, ser obtido o carbonato ou cloreto de lítio. 

             

Figura 1- Mineral de Lítio 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Planeta_Terra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_nativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fonte_hidrotermal
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O lítio também é extraído em minas em céu aberto, através de equipamento que 

extrai a rocha do solo. O lítio não existe na natureza em estado puro, pelo que se trata de 

explorar jazigos minerais de petalite, espodumena, lepidolite e fosfato de lítio, para citar 

alguma mineração que já é feita em Portugal. É a partir destes compostos que, mediante 

tratamento químico se chega ao carbonato de lítio ou hidróxido de lítio. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

As pegmatites de granito também fornecem uma grande abundância em minerais que 

contém lítio, com a espodumena - LiAl(SiO3)2 , a petalite - LiAlSi4O10, a ambligonite - 

(Li,Na)Al(PO4)(F,OH) e a lepidolite - (KLi2Al(Al,Si)3O10(F,OH)2), sendo o meio de extração 

comercial mais utilizado. Outro significativo mineral de lítio é a lepidolita. Um novo meio de 

Figura 3- Técnica de extração do lítio, em minas 

Figura 2- Extração do lítio em salmoura, Lago Uyuni (Bolívia) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Espodumena
https://pt.wikipedia.org/wiki/Petalita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lepidolita
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extração de lítio está nas rochas de hectorita, que é extraído exclusivamente pela Western 

Lithium Corporation nos Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1.2. - Onde se encontra lítio em Portugal 
 

No retângulo nacional são onze as zonas identificadas pela Direção-geral de Energia e 

Geologia com ocorrência de mineralizações de lítio, concentradas no centro e norte do país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não foi encontrada 

nenhuma entrada 

do índice de 

ilustrações. 

 

 

 

 

Figura 8- Onze zonas identificadas, em Portugal, com mineralizações de lítio 

1. Serra de Arga 

2. Barroso – Alvão 

3. Barroso – Alvão 

4. Barroso – Alvão 

5. Almendra 

6. Mangualde 

7. Seixoso – Vieiro 

8. Massueime 

9. Barca de Alva – Escalhão  

10. Segura  

11. Portalegre 

 

 

Fig.5- Petalite Fig.4- Espodumena Fig.6- Ambligonite Fig.7- Lepidolite 
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Capítulo 1.3 - Extração de lítio a nível mundial 
 

Os grandes líderes mundiais de extração e produção de lítio estão no continente 

americano, mais concretamente na América do Sul. 

Capítulo 1.3.1 - Produção de lítio  

  

 

  

Austrália 

•Apresenta-se como sendo o maior país produtor de lítio. 

•Neste momento, já corresponde a 30% da produção mundial e pretende  dobrar 
a sua capacidade anual de produção. 

Chile 

•Em 2016, produziu  cerca de 12000 toneladas, sendo portanto, o segundo país 
que produz mais lítio  a nível mundial.  

Argentina 

•Pretende tornar-se numa potência mundial  na produção de lítio, aumentando 
cerca de  45% da oferta mundial. 

•Porém, ainda assim, encontra-se em terceiro lugar .  

Portugal 

•Segundo os dados relativos ao ano de 2016, Portugal é o sexto país a produzir 
mais toneladas de lítio, aproximadamente  200 toneladas.  

Figura 9- Gráfico da produção estimada de lítio em 2016, sem considerar os EUA, cuja produção não é informada 
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Capítulo 1.3.2 - Reservas de lítio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1.3.3 - “Triângulo do Lítio” 

 

Apesar da divisão geográfica de lítio no mundo abarcar todos os continentes, a sua 

concentração em termos absolutos é predominantemente localizada na América do Sul. A 

interseção do Chile, Bolívia e o noroeste da Argentina compõe a região conhecida como 

“Triângulo do Lítio”, este é conhecido pelas suas salinas de alta qualidade incluindo o Salar de 

Atacama (Chile), o Salar de Uyuni (Bolívia) e o Salar de Arizaro (Argentina). O “Triângulo do 

Lítio” contém mais de 75% das reservas de lítio conhecidas.  

 

Figura 10- Gráfico das reservas de lítio em 2016, sem considerar a Bolívia, cujas reservas não são informadas 

 

Chile 

•Tem a maior reserva conhecida de lítio do mundo,  Atacama,  que  constitui 
aproximadamente  37% da base mundial de reservas. 

•Contém reservas de lítio calculadas  em  7.5 milhões de toneladas. 

China 

•A China é o segundo país do mundo com a maior reserva de lítio.   

•Em 2016, esta continha cerca de 3.2 milhões de toneladas de reservas de lítio.  

Argentina 

•Esta nação sul americana ocupa o terceiro lugar em reservas de lítio, com 2 
milhões de toneladas. 

Portugal 

•Portugal tem a maior reserva de lítio da Europa, contudo encontra-se em quinto 
lugar a nível mundial, com 60000 toneladas. 
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Capítulo 1.4 – Aplicações do lítio 
 

As aplicações do Lítio e dos seus compostos abrangem um amplo e diversificado 

espectro de indústrias, incluindo a cerâmica e o vidro, os lubrificantes industriais, aplicações 

médicas, baterias, siderurgia de alumínio, entre muito outros, contribuindo para a produção 

de uma ampla gama de bens transacionáveis., para além de poder ser utilizado para fins 

militares, na medicina, entre outras possíveis utilizações. 

 

 

 

 

 

 Figura 15- Gráfico relativo às percentagens das aplicações do lítio 

Fig.14- Localização do “Triângulo do Lítio” 

Fig.12- Salar de Uyuni (Bolívia) Fig.11- Salar de Atacama (Chile) Fig.13- Salar de Arizaro 

Argentina) 
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Capítulo 1.4.1 - Aplicações na indústria 

 

O hidróxido e o carbonato de lítio são as principais formas em que este metal é usado 

industrialmente. Eles são derivados a partir da carbonatação e descarbonatação, 

respetivamente.  

O hidróxido é aplicado no fabrico de um sabão que tem capacidade de engrossar óleos 

e, por isso, é muito utilizado como lubrificante nas indústrias. Pode ser também aproveitado 

para remover o dióxido de carbono e purificar o ar em ambientes fechados, como em naves 

espaciais e submarinos.  

Um uso muito formidável do lítio na forma de carbono é na indústria farmacêutica. No 

Brasil e nos Estados Unidos, os sais de lítio têm aprovação para o tratamento de transtorno 

bipolar. Eles são utilizados por seus efeitos reguladores de humor e, secundariamente, 

antidepressivo.  

Outras podem ser as aplicações: 

 No fabrico de cerâmicas resistentes ao calor e ao choque térmico; inclusive com uso na 

cozinha e na secagem de ambientes húmidos pois o LiCl é bastante higroscópico; 

 Ligas de alumínio que contém uma pequena quantidade do elemento são mais leves, e são 

utilizadas na fabricação das asas de aviões e componentes estruturais. Nestes casos a 

quantidade de lítio adicionado costuma não ser maior do que 2,5%; 

 Em baterias, sendo bastante comuns as que usam iões de lítio em sua composição e em 

pilhas (não recarregáveis); 

 Adicionado em vidros para reduzir o coeficiente de expansão térmica e baixar o ponto de 

fusão; 

 No fabrico de graxas e lubrificantes; 

 Compostos com lítio são usados na produção de plásticos, borrachas sintéticas. 

 

Capítulo 1.4.2 - Aplicações militares 

 

O lítio metálico e as estruturas complexas moleculares de hidretos, como o Li[AlH]4 são 

utilizados como aditivos energéticos nos propelentes dos foguetes. O hidreto de alumínio pode 

ser utilizado também como um combustível sólido. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidreto_de_alum%C3%ADnio_e_l%C3%ADtio
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Propelentes_dos_foguetes&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Combust%C3%ADvel_s%C3%B3lido&action=edit&redlink=1
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O hidreto de lítio contém lítio-6 que é utilizado nas bombas de hidrogênio. Na bomba, 

ele é utilizado em volta do centro de uma bomba atómica. 

E a nível nuclear este elemento pode ser usado em reatores de geração de energia e 

em bombas termonucleares 

 

Capítulo 1.4.3 - Aplicações médicas 

 

O lítio é utilizado no tratamento do transtorno bipolar. Os sais de lítio auxiliam em 

diagnósticos relacionados com transtorno esquia afetivo ou depressão nervosa. E na forma de 

carbonato de lítio é usado como medicamento psiquiátrico. A parte ativa destes sais é o ião do 

lítio Li+,  como consequência pode aumentar o risco de desenvolvimento da anomalia de 

Ebstein em recém-nascidos cujas progenitoras utilizaram o medicamento durante o primeiro 

trimestre de gravidez. O lítio, também, tem sido pesquisado como uma possibilidade de 

tratamento de cefaleias. 

 

Capítulo 1.4.4 - Uso em baterias 

 

Devido ao seu elevado calor específico, o maior de todos os sólidos, o lítio é usado em 

aplicações de transferência de calor e, por causa do seu elevado potencial eletroquímico, é 

usado como um ânodo adequado para as baterias elétricas.  

As baterias de lítio são um tipo de bateria recarregável muito utilizadas em 

equipamentos eletrónicos portáteis. A diferença da bateria de iões de lítio é a ausência 

do efeito memória  (não vicia), ou seja, não é preciso carregar a bateria até o total da 

capacidade e descarregar até o total mínimo, ao contrário da bateria de níquel cádmio. 

 

 

 

Capítulo 1.4.5 - Outros 

 

Figura 16- Pilha de Lítio Figura 17- Bateria de Lítio  Figura 18- Bateria de carro de Lítio 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidreto_de_l%C3%ADtio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bomba_de_hidrog%C3%AAnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bomba_at%C3%B4mica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transtorno_bipolar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transtorno_esquizoafetivo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Depress%C3%A3o_nervosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anomalia_de_Ebstein
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anomalia_de_Ebstein
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bateria_recarreg%C3%A1vel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_mem%C3%B3ria
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 Em química orgânica o Li3AlH6 (hidreto de alumínio e lítio) é usado como agente redutor; 

 O fluoreto de lítio tem aplicações óticas interessantes por ser um cristal transparente à 

radiação ultravioleta de onda curta; 

 LiH tem sido pesquisado como uma possibilidade no armazenamento de hidrogénio; com a 

dificuldade de ser um composto instável 

 

Capítulo 1.5 – Vantagens e desvantagens da exploração do lítio 
 

Capítulo 1.5.1 – Vantagens 

 

A comunidade científica está focada em quatro áreas de investigação: aceleração da 

descoberta de novos materiais e interfaces; capacidade de autorregeneração; capacidade de 

fabrico e capacidade de reciclagem.  

Portugal tem o potencial para percorrer o ciclo todo, porque é o único país que tem 

minas de lítio.  

Pode trazer investimento, visibilidade e postos de trabalho.  

Capítulo 1.5.2 – Desvantagens 

 

A exploração de minérios a céu aberto é extremamente danosa para o ambiente e 

para as populações, desvalorizando de forma grosseira padrões e valores naturais, e de bem-

estar humano. Ou seja, a exploração em causa não vai respeitar os princípios do 

desenvolvimento sustentável, de modo integrado, nas vertentes económicas, social, 

urbanísticas, culturais, … 

Outro grande problema é precisamente a pouca autonomia, o baixo nível de 

armazenamento de energia das baterias dos automóveis.  

Em determinados locais, a exploração pode se sobrepor aos recursos naturais, 

agrícolas, agro-florestais e hídricos considerados importantes para esses mesmos locais.  

Para destacar a questão da poluição devido à emissão de dióxido de carbono. 
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Capítulo 1.6 – O mercado do lítio 
 

A unidade de medida mais comum, quando se refere ao mercado de lítio, é o 

"Carbonato de Lítio Equivalente" ou "LCE" (“Lithium Carbonate Equivalent”). O carbonato de 

lítio (Li2CO3) é o produto mais comum nas transações do mercado deste metal do lítio, tendo 

atingido em 2015 aproximadamente 90 kt de LCE, que corresponde a cerca de 50% do volume 

do mercado global. O segundo produto de lítio mais comercializado é o hidróxido de lítio 

(LiOH), com uma cota de 20%, seguido dos concentrados de minerais de lítio normalmente 

usados na indústria cerâmica e do vidro, com volumes de vendas que representam os 14%. Os 

restantes produtos representam mais ou menos 13% do mercado (Deutsche Bank, 2016).  

Um Quadro Legal e Regulamentar que seja justo, transparente, claro e previsível é um 

fator determinante para as decisões de investimento e respetivo contributo para o 

desenvolvimento económico, situação com importância acrescida no caso das atividades de 

revelação e aproveitamento de recursos geológico. 

Capitulo 1.6.1 – Preço do lítio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19- Gráfico da variação do preço do lítio até 2017. 

 

Até 2017, o preço do lítio teve tendência para aumentar, isto aconteceu devido a uma 

enorme procura por veículos eléctricos. 

Desde 2017, o preço do mineral tem vindo a diminuir. O excesso de oferta é uma das 

principais causas desta diminuição. A chilena SQM (Sociedade Química e Mineral do Chile) 

reportou uma quebra de 30% no resultado líquido referente ao terceiro trimestre do ano e 
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alertou os investidores de que os preços baixos irão manter-se em 2020. Citada pelo ‘Financial 

Times’, a segunda maior produtora deste metal referiu que o lucro desceu para 60,5 milhões 

de dólares – impactado pela fraca procura, principalmente dos clientes chineses, e pelo preço 

– enquanto as receitas recuaram quase 13% para 473,1 milhões de dólares. A rápida expansão 

das minas na Austrália, consequente aumento da produção, e o corte dos subsídios para 

aquisição de veículos eléctricos na China enfraqueceu a procura nesse mercado asiático. 

Nos próximos 5 a 10 anos, a produção de lítio poderá crescer cerca de 70%, no entanto 

com o aumento da oferta e o equilíbrio da procura, a tendência será estabilizar o preço. 

 

Capítulo 2 – Impactos ambientais 

O Lítio é um metal alcalino que se encontra atualmente na mira do progresso e da 

inovação em termos energéticos e tecnológicos. A sua elevada procura deve-se ao facto de 

este mineral ser uma excelente fonte de produção e armazenamento de energia, permitindo 

assim a criação, e respetivo armazenamento, de energias limpas e renováveis. 

Porém este mineral, o chamado petróleo branco, aquando da sua extração, acarreta 

significativos custos em termos ambientais, sociais e económicos.  

 

A exploração mineira do lítio origina impactos ambientais que se caracterizam pelas 

alterações no ambiente.  

Tudo tem um custo, isto é, uma exploração mineira mesmo que minimizada nos seus 

impactos, provoca sempre alterações ambientais. 

Os impactos ambientais da exploração do lítio são diversos e a várias escalas, desde 

problemas locais específicos até alterações biológicas, geomorfológicas, hídricas e 

Figura 20 – “Petróleo Branco” Figura 21 – Impacto ambiental da exploração do lítio 
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Figura 22 – Desflorestação causada pela procura do minério. 

atmosféricas. Assim sendo, o conhecimento destes problemas e a minimização dos seus 

efeitos são indispensáveis para garantir a preservação dos ambientes naturais. É também 

importante pensar na utilização sustentável do lítio assim como dos outros recursos minerais a 

fim de garantir a sua existência para as gerações futuras. 

 

Capítulo 2.1 – Principais impactos ambientais  

Capítulo 2.1.1 – Biológicos 

 

A exploração deste minério provoca profundos impactos a nível biológico. Uma vez 

que é necessário desflorestar um grande área para criar as minas e esta atividade liberta uma 

grande quantidade de partículas que acabam por se depositar nas áreas em torno da mina, os 

ecossistemas locais sofrem uma grande degradação. Não podemos esquecer também que 

contaminação dos solos por elementos tóxicos provoca graves impactos na qualidade de vida 

das populações que dependem em grande parte dos produtos cultivados na região para a sua 

alimentação diária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2.1.2 – Geomorfológicos 

 

Para além dos impactos supracitados que provocam enormes mudanças nos 

ecossistemas e no modo de vida das populações locais, temos de ter em conta os impactos 

que esta exploração tem em termos geomorfológicos. O facto de as populações terem de 

conviver com uma mina a céu aberto, enormes áreas desflorestadas e haver uma forte e grave 
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destruição da paisagem natural, com impactos diretos na memória coletiva das populações 

sobre a paisagem natural, torna este impacto seguramente o mais significativo de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2.1.3 – Hídricos 

 

A exploração do lítio influencia também os sistemas aquíferos e linhas de água 

superficiais, que muitas populações utilizam para realizar as suas atividades como a agricultura 

e a agropecuária. Esta poluição deve-se à enorme quantidade de produtos químicos 

necessários para a extração do carbonato de lítio, bem como o seu tratamento e ainda a 

manutenção de todos os materiais necessários para a atividade. Quando um reservatório de 

água se encontra contaminado a água adquire uma cor azulada pouco natural. Esta situação é 

já visível em locais onde a extração é muito intensa (países da América Latina). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 23 – Alterações do terreno 

Figura 24 – Reservatório natural de água contaminada 
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Capítulo 2.1.4 – Atmosféricos 

 

Antes, durante e após a exploração deste chamado “petróleo branco” é inevitável a 

produção de ruídos de elevada intensidade com fortes impactos na população, quer em 

termos de saúde, quer em termos de qualidade de vida, uma vez que a poluição sonora terá 

também impactos na biodiversidade, nomeadamente ao nível das aves. 

Não podemos ignorar ainda o facto de que o ar fica contaminado pelas poeiras e 

partículas de pequena dimensão resultantes da exploração. Estes poluentes terão efeitos 

devastadores ao nível da saúde humana uma vez que poderão “infiltrar-se” através das vias 

respiratórias no organismo humano, provocando doenças respiratórias graves. 

 

Capítulo 2.1.5 – Saúde 

 

O lítio é um elemento bastante prejudicial à saúde humana. A mínima presença deste 

composto pode fazer a diferença na nossa saúde. 

A quantidade de lítio no corpo humano é de aproximadamente 7 mg. Este não tem uso 

biológico conhecido e não é facilmente absorvido pelo organismo. A maior parte do lítio é 

excretada logo após a absorção. Embora o lítio não seja um elemento essencial, ele pode 

influenciar o metabolismo. Mas na ingestão oral, o lítio é levemente tóxico. A tolerância física 

difere de pessoa para pessoa. A respiração do pó do lítio ou dos seus compostos alcalinos pode 

irritar as vias respiratórias, assim como, se estivermos muito expostos ao lítio, esta exposição 

poderá causar a acumulação de líquido nos pulmões, que pode dar origem ao edema 

pulmonar (insuficiência ventricular). A exposição prolongada ao lítio pode causar distúrbios no 

sistema nervoso e, o próprio metal é um risco devido ao hidróxido cáustico, que ao entrar em 

contacto com a água pode causar uma explosão 

 

Capítulo 2.1.6 – Turismo 

 

As populações que pensam no ambiente e no futuro e, não só no comércio, devido a 

todos estes impactos, também ficam reticentes em relação a esta exploração e aos níveis a 

que a exploração do lítio irá chegar. 
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A população pensa em si e na sua saúde, no melhor para o seu quotidiano e para o 

futuro dos seus descendentes. No entanto, estas mesmas pessoas não descartam os 

telemóveis, o automóvel ou qualquer outra energia elétrica. 

Claramente que se uma área ou zona de um certo país estiver com impactos ao nível 

da saúde e do ambiente como foram explicados anteriormente, e sejam prejudiciais para a 

vida humana a longo prazo, o turismo irá certamente diminuir drasticamente e tornar-se-á 

uma zona sem procura. 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2.2 – No Mundo 

Os maiores depósitos de lítio, encontrados até à data, encontram-se em países 

pertencentes à América do Sul, em particular países próximos da cordilheira dos Andes, como 

o Chile (que é atualmente o maior produtor de lítio do mundo), a Argentina e a Bolívia. Nestes 

casos a extração de lítio é feita com recurso a “piscinas de água salgada”, uma vez que neste 

caso o lítio não é encontrado na natureza em estado puro, mas sim dissolvido em água 

salgada. 

 

 

 

 

 Figura 26 - Piscinas de água salgada (Chile) 

Figura 25- Manifestações da população contra a exploração de lítio 
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Nestes países a exploração de salinas afeta o habitat natural de espécies como o 

Flamingo-dos-Andes, uma vez que a principal técnica de extração do carbonato e do cloreto de 

lítio é a evaporação em salinas. O método consiste em colocar a salmoura, extraída de grandes 

profundidades, em recipientes grandes e rasos, onde seca ao sol. Depois, vão sendo 

adicionados vários elementos químicos que desencadeiam reações que precipitam sais, como 

cloreto de sódio ou de potássio, para, finalmente, ser obtido o carbonato ou cloreto de lítio. A 

mineração é igualmente agressiva para o meio ambiente, em particular para os recursos 

hídricos uma vez que são poluídos pelos químicos adicionados à salmoura ou pelos resíduos 

gerados pela limpeza dos tanques. 

Seguindo para a Bolívia, os impactos 

ambientais são mais evidentes a nível 

paisagístico. A exploração em larga escala na 

província de Uyuni ocupam uma área de 4000 

milhas quadradas (aproximadamente 10360 km2) 

já devastou uma enorme quantidade de 

paisagens verdes. As populações que habitam 

próximo do local de exploração confessam que 

temem que “se passassem por ali, poderiam se 

perder e morrer de sede, ou que os seus lamas 

danificariam os cascos com o sal”. Contudo o 

governo boliviano continua a exploração sendo 

este um projeto pioneiro que emprega cerca de 

250 pessoas de um dos países membros do 

“Triângulo do Lítio”. 

 

Capítulo 2.3 – Na Europa 

No chamado “velho continente” a exploração do lítio é ainda um processo em 

desenvolvimento. Contudo especialistas afirmam que “as quantidades que [os especialistas] 

acreditam existir na Sérvia seriam mais do que suficiente para ajudar todo o continente a 

competir com a Ásia”. 

Na europa as reservas de lítio encontram-se presentes na sua grande maioria em 

países como a Sérvia, a República Checa, Áustria e Roménia onde as populações se encontram 

  Figura 27 – Triângulo do lítio 
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significativamente interessadas na possibilidade de uma futura exploração uma vez que um 

projeto desta magnitude ajudaria a acabar com o desemprego. No entanto é em Portugal que 

se encontram as maiores reservas de lítio da Europa ocidental. 

 

Capítulo 2.4 – Em Portugal 

Em Portugal encontram-se as maiores reservas de lítio da Europa Ocidental, 

encontrando-se cerca de 14 milhões de toneladas apenas na região de Vila Real. As enormes 

reservas portuguesas, já confirmadas pelos especialistas, fazem dividir opiniões. Num dos 

extremos da linha encontra-se o atual governo focado na exploração como forma de promover 

o desenvolvimento do país em termos económicos e industriais; no oposto as populações, 

preocupadas com as consequências ambientais para as suas povoações, em termos hídricos, 

geomorfológicos, da fauna e flora e até económico-sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focando a nossa atenção nos impactos ambientais começamos pelo mais evidente: a 

desflorestação e alteração geomorfológica do terreno. Em populações onde a principal fonte 

de rendimento passa pela agricultura, a desflorestação terá um impacto enorme no modo de 

vida destas populações. A impossibilidade de praticar a agricultura e a pastorícia irão impedir 

Figura 28 - Mineralização de lítio 
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um desenvolvimento harmonioso das populações, obrigando assim à migração das mesmas 

para centros urbanos. 

- 

 

 

 

 

 

 
Por outro lado, de um modo mais passivo, mas possivelmente mais letal, a exploração 

deste minério irá contaminar os recursos hídricos, quer rios quer lençóis freáticos. “Não 

queremos a mina, vamos lá ver o que acontece. Com 300 metros de fundura, fica tudo sem 

água. Temos medo, claro que temos medo. Como vão ficar as nossas hortas?” afirmam os 

populares. Temem a poluição dos aquíferos, mas também lamentam que o governo apenas 

veja estes locais como fonte de rendimento; “Agora é que têm interesse, é que se lembram de 

nós, e isto vai afetar a natureza, o oxigénio, o futuro.”  

 

 

 

 

 

 

 

Estes não são, porém, os únicos efeitos colaterais que as populações querem evitar. A 

exploração do lítio acarreta também efeitos nefastos na população, nomeadamente em 

termos da poluição “indireta” para o ambiente, nomeadamente através da poluição sonora ou 

do desgaste inevitável das estradas e rodovias que se encontram localizadas próximo das 

Figura 29- Desflorestação do terreno 

Figura 30- Manifestação contra a exploração 
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populações, que são desgastadas pelos meios de transporte, nomeadamente camiões de 

grandes dimensões, que levam os produtos, de e para, a zona de extração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não podemos ignorar ainda os irreparáveis danos provocados no modo de vida destas 

populações. Estas são populações que se encontram atualmente, na sua maioria, envelhecidas. 

São constituídas por pessoas que se encontram habituadas a um determinado tipo de vida, 

marcado pela serra e pela agropastorícia. Um projeto desta magnitude irá, portanto, ter um 

grande impacto uma vez que impossibilitará essas atividades pois diminuirá a quantidade de 

terreno que será possível de utilizar por parte das populações, para não mencionar o impacto 

que o som, proveniente do local de exploração, terá nas populações, por exemplo ao nível dos 

animais e até do turismo destas regiões. 

Capítulo 3 - Reciclagem de baterias 
 

Os componentes químicos e minerais de uma bateria formam uma “massa” que, 

normalmente, consiste numa mistura de lítio, manganésio, cobalto e níquel, em diferentes 

proporções. De todos estes, os mais valiosos e mais difíceis de recuperar são o níquel e o 

cobalto.  

As baterias de lítio são baterias que têm o metal lítio como ânodo e este metal é muito 

útil visto que lítio puro vai reagir instantaneamente com a água ou até com a humidade do ar, 

permitindo que os seus iões se movam entre o ânodo e o cátodo da célula. Contudo, o lítio 

nestas baterias é menos reativo. 

Figura 31- Poluição indireta. 



Lithium – Exploração, Impacto Ambiental, Reciclagem e Motores elétricos 

 

ES Henrique Medina Página 24 
 

Atualmente, os processos de reciclagem recuperam desde 25% até 96% dos materiais 

das baterias de lítio e esta percentagem depende da técnica de separação. Para atingir este 

objetivo, vários processos complexos são organizados em cadeia, considerando que se 

pretende obter uma percentagem máxima de materiais valiosos recuperados, tendo sempre 

em conta os procedimentos de segurança. 

Os passos são os seguintes:  

 Desativação das baterias, especialmente nos casos das baterias dos carros 

eléctricos; 

 Desmontagem das baterias, principalmente nas baterias dos carros eléctricos; 

 Processos mecânicos; 

 Recuperação dos electrólitos; 

 Processos hidrometalúrgicos; 

 Processos pirometalúrgicos.  

Alguns perigos específicos associados aos processos de reciclagem de baterias são: 

perigos elétricos, perigos químicos, reações de combustão e as suas possíveis interações. 

A partir de 2019, a reciclagem de baterias de lítio, na maioria dos casos não extrai lítio 

pois a tecnologia das baterias de lítio muda continuamente e estes processos de reciclagem 

podem posteriormente ser ultrapassados em alguns anos. Outra razão pela qual não é feito 

em grande escala é porque a extração do lítio de baterias antigas é cinco vezes mais cara do 

que lítio retirado diretamente das minas. 

Há várias razões pelas quais a reciclagem de baterias de lítio ainda não é uma prática 

bem estabelecida universalmente. Entre as quais: restrições técnicas, barreiras económicas, 

problemas de logística e lacunas no que diz respeito aos regulamentos. 

Como as baterias de lítio não possuem um caminho viável para a reciclagem, a grande 

escala de forma rentável, os fabricantes das mesmas não se têm focado em melhorar a sua 

reciclagem, mas em diminuir os seus custos e aumentar a sua longevidade e capacidade de 

carga. 

A Crisolteq, uma empresa finlandesa em crescimento, desenvolveu uma tecnologia 

que permitia alcançar uma taxa de reciclagem dos materiais de baterias de 80% através de um 

processo hidrometalúrgico. Este processo envolve um método de precipitação química que 



Lithium – Exploração, Impacto Ambiental, Reciclagem e Motores elétricos 

 

ES Henrique Medina Página 25 
 

possibilita que estes materiais sejam recuperados e entregues aos fabricantes para os 

reutilizarem na produção de novas baterias. 

A Tesla está a desenvolver um sistema de reciclagem de baterias inovador que irá ser 

responsável pela produção de baterias, bem como reciclagem de baterias em fim de vida útil.  

O CEO da Tesla acredita que com este inovador sistema de reciclagem de baterias de 

lítio irá conseguir grandes poupanças. Pois será uma solução interessante que irá permitir a 

redução de extração de combustíveis fósseis. 

Capítulo 4 - Carros elétricos  

 

O lítio é até agora o mineral que melhor se adapta a ser matéria-prima para a 

fabricação das baterias que são usadas em carros elétricos, por ser um mineral com grande 

capacidade de carga elétrica, o que permite uma autonomia razoável de uma carga para que o 

carro possa percorrer grandes distâncias, sem que para isso precise de algo muito escasso, um 

posto de recarga elétrica. 

Estão sendo feitos vários estudos para encontrar meios de produzir baterias com 

maior autonomia, fazendo com que o proprietário não precise fazer mais de uma recarga 

diária ou possa até viajar com seu carro elétrico sem carregar. O mais essencial nos carros 

elétricos é a autonomia do veículo, os atuais clientes dos veículos elétricos questionam a 

evolução das baterias de lítio conforme a autonomia das mesmas. A nova geração de baterias 

fornecera potências de carga acima de 500 kW. 

Com a necessidade de melhoramento das baterias a lítio, pesquisadores procuram 

outros elementos sólidos que reagem com o lítio como por exemplo o ion-litio para melhor 

autonomia, qualidade e rapidez de carregamento. 



Lithium – Exploração, Impacto Ambiental, Reciclagem e Motores elétricos 

 

ES Henrique Medina Página 26 
 

Capítulo 4.1 Vantagens e Desvantagens de um carro elétrico 

Vale a pena comprar carros elétricos? 

A resposta é sim, vale a pena apesar da tecnologia para estes carros estar ainda numa 

fase muito embrionária, caso faça muitos quilómetros por ano, e se a maior parte desses 

forem em deslocações “curtas”, então também compensará a diferença que paga entre um 

carro elétrico para um carro a combustão.     

 

Capítulo 4.2 – Autonomia do Carro eléctrico 

 

A Marca americana Tesla é uma das líderes em relação aos carros elétricos e baterias 

recarregáveis, o seu carro mais autónomo chegando a atingir entre 400 a 613 kms num único 

carregamento, juntando autonomia com velocidade o Tesla Model S atinge os 250 km/h como 

velocidade máxima. 

Com a tomada Supercharger V3 da Tesla 

o carregamento completo da bateria até 100% 

em apenas 30 minutos. 

Figura 1- Carro Tesla Model S 

Vantagens 

• O ambiente agradece com menos 
emissões de carbono 

•  Condução mais silenciosa 

• Bom poder de arranque na maior 
parte dos casos 

Desvantagens 

• Poucos locais de carregamento 

•  Demora no carregamento 

•  Pouca autonomia (na maior parte 
dos casos) 

•  Condução silenciosa pode ser uma 
desvantagem 

•  Troca de bateria (pode ser 
necessário entre 3 a 10 anos) 

• Preço geralmente mais alto 
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Figura 33- Gráfico da autonomia em diversos carros elétricos 

A empresa suíça Innolith revelou que se encontra a desenvolver baterias para veículos 

elétricos capazes de fornecer 1.000 km de autonomia. Num Salão de elétricos realizado no 

Brasil, o vice-presidente de marketing da Innolith, Julian Tanner, afirmou que as novas 

baterias, além da alta densidade energética, não têm problemas de sobreaquecimento ou 

risco de incêndio como as atuais de iões de lítio.  

Segundo explicou ainda Tanner, as baterias testadas chegaram aos 50 mil ciclos (de 

carga e descarga) e contam com uma 

capacidade de 1.000 watts/hora por quilo – a 

média atual, recorde-se, anda à volta dos 400 

watts/hora por quilo. Tanner não revelou mais 

detalhes sobre os elementos utilizados na 

fabricação das baterias, mas garante que a 

empresa não utiliza cobalto ou outros 

“recursos naturais limitados”. 

 

Capítulo 4.3 Carregar carros elétricos: como, onde e quanto custa 

 

Com um motor muito silencioso, os elétricos têm vindo a conquistar adeptos pelo seu 

potencial redutor de poluição urbana e sonora. Contudo, os consumidores que ponderam 

adquirir um destes automóveis, questionam-se sobre o método, o custo e os locais existentes 

para carregar carros elétricos. 

0

500

1000

Autonomia em Kms 

Autonomia em Kms

Figura 2- Carro elétrico a carregar 



Lithium – Exploração, Impacto Ambiental, Reciclagem e Motores elétricos 

 

ES Henrique Medina Página 28 
 

Com estas novidades e alterações, carregar carros elétricos começou a ser taxado, 

tendo sido a Galp Power a primeira a divulgar os seus tarifários. Na Cepsa, carregar um elétrico 

pode custar um máximo de 8,97€, num carregamento de apenas 30 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4.4 - Produção do lítio para carros elétricos  
 

As empresas de prospeção de lítio estão a preparar-se para um futuro mercado em 

expansão, no qual os veículos elétricos serão usados pela maioria dos motoristas. Mas há 

pedras no caminho: os preços estão a cair com o forte ritmo de produção e a diminuição da 

procura chinesa. 

Capítulo 4.4.1 - Ritmo de produção de lítio supera procura por veículos 

eléctricos 

 

Entre meados de 2015 e meados de 2018, os preços do lítio, componente fundamental 

para as baterias recarregáveis, quase triplicaram com a frota mundial de veículos elétricos a 

atingir a marca de 5 milhões, o que levou a indústria automóvel a preocupar se com o 

fornecimento de matérias-primas.  

A tendência levou à abertura de seis minas de lítio na Austrália desde 2017, já que as 

empresas acorreram para lucrar com uma tecnologia em evolução. 

Enquanto isso, a produção de lítio na Austrália, o maior produtor mundial, deverá 

crescer cerca de 23% nos próximos dois anos. E, no mês passado, Baldo Prokurica, ministro da 

Mineração do Chile, que é o segundo maior produtor global, disse que o atual governo 

pretendia dobrar a produção chilena num prazo de quatro anos. 

 

Figura 35- Carregar carros elétricos 
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Capítulo 4.4.2 - Produção barata de lítio na China assusta EUA e Europa 

 

O governo chinês informou recentemente que descobriu um método fácil e mais 

barato de produzir lítio, um ingrediente essencial em baterias para carros elétricos. A Europa e 

os Estados Unidos estão preocupados com o crescente domínio da China na cadeia de 

fornecimento de baterias. 

De acordo com o relatório do governo chinês, o custo de extração foi reduzido para 

um recorde de 15.000 yuan por tonelada pelo novo processo. A estimativa global do preço de 

extração do mineral está entre 10 mil euros e os 18 mil euros, O contrato de longo prazo para 

mineração de lítio é de cerca de 15 mil euros. 

A China mais uma vez vai conseguir dominar uma indústria, desta vez a das baterias de 

lítio utilizando para isso práticas comerciais desleais que não são permitidas nem praticadas 

nos países desenvolvidos, ou seja, nenhum outro país conseguirá competir com a China no 

setor de produção de lítio.  

 

 

 

 

 

Figura 36- Extração de Lítio 

Figura 37- Minas de extração de lítio na China 
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Capítulo 4.5 – Baterias para carros elétricos  
 

O mercado dos carros elétricos sofre ainda da “ansiedade da autonomia”. Conforme 

percebemos pelas opiniões dos possíveis e atuais clientes dos veículos elétricos, a questão da 

autonomia continua a ser a maior barreira à adoção em larga escala de veículos elétricos (VE). 

No entanto, melhorias contínuas e significativas na tecnologia de baterias irão pavimentar o 

caminho para uma base instalada de VEs de 100 milhões até 2028, de acordo com a empresa 

de consultoria do mercado global de tecnologia, a ABI Research. 

Capítulo 4.5.1 - Nova geração de baterias de estado sólido fornecerá 100 

milhões de carros eléctricos 

 

A nova geração de baterias de estado sólido fornecerá também potências de carga 

superiores a 500 kW. 

De acordo com o relatório, entre 2023 e 2025, espera-se um aumento contínuo do 

silício nas baterias. Nesse sentido, será atingido o ponto em que os desenvolvimentos 

permitam a utilização de ânodos dominantes de silício. Dada a pesquisa que está a acontecer 

nas baterias de lítio-silício e a crescente percentagem de silício em baterias EV, a ABI Research 

acredita que este é o próximo passo lógico.  

As baterias de silício dominante provavelmente permitiriam densidades de energia de 

até 400 Wh/kg até 2025. Como resultado, a maioria dos veículos que utilizem esta tecnologia 

provavelmente terá potências de carga de 300 kW+. 

O lítio-silício em estado sólido são as futuras tecnologias EVB que irão melhorar o 

desempenho, armazenar mais energia e durar mais tempo a um custo menor. A adição de 

silício sozinho ao longo dos próximos 7 anos fará crescer a base instalada de EV de 8 milhões 

em 2019 para 40 milhões em 2025, à medida que a ‘ansiedade de alcance’ dos consumidores 

diminui lentamente. 

Capítulo 4.5.2 – Novas baterias de lítio e enxofre aumentam autonomia de 

carros elétricos 

 

Para resolver isso, estão sendo feitos vários estudos para encontrar meios de produzir 

baterias com maior autonomia, fazendo com que o proprietário não precise fazer mais de uma 
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recarga diária ou possa até viajar com seu carro elétrico sem carregar. Para isso se usam 

outros materiais, ou se combina algum material com o lítio. 

Investigadores da Western University do Canadá, a Academia da Ciências da China e do 

Canadian Light Source, propuseram um mecanismo inovador que permite a compatibilidade 

de baterias de lítio convencionais com cátodos de enxofre, e um eletrólito sólido de carbono. 

De acordo com especialistas, essa é uma ótima forma de aumentar a autonomia de 

carros elétricos, para que eles tenham possibilidade de competir em autonomia com os carros 

a combustão. O eletrólito fica entre os elétrodos e transporta a eletricidade entre eles. As 

pesquisas indicam que os eletrólitos de carbono têm bom rendimento eletroquímico em 

baterias de lítio e enxofre. O mecanismo consiste em que o enxofre se torne um polissulfeto 

líquido, para depois se tornar sulfeto de lítio sólido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4.6 - Carros elétricos mais vendidos em Portugal no primeiro 

semestre de 2019 
 

Os carros elétricos são cada vez mais procurados e em Portugal, esta é a lista do Top 

10. Os números avançados referem-se aos carros vendidos durante o primeiro semestre de 

2019, um total de 3712 carros elétricos em Portugal. Embora seja um número relativamente 

baixo, importa frisar que em 2018 foram vendidos apenas 4073. 

 

Figura 38- Carga de baterias 
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Hyundai Ioniq (10º) 

O IONIQ tem uma autonomia superior aos 220 km, o tempo de carregamento, numa 

tomada convencional, é de aproximadamente 12 horas. A tomada Wall Box da Hyundai, 

permite que carregues a bateria até aos 100%, em 4 horas e 25 minutos. 

Todos os IONIQ Elétricos estão equipados com um Sistema de Navegação Avançado 

que inclui Estações de Carregamento, para que possas conhecer as estações de carregamento 

públicas mais próximas de ti. Têm mais de 59 de unidades vendidas. 

A Hyundai disponibiliza o IONIQ a partir dos 29.900€.  

 

Figura 40- Tabela comparativa  

Figura 39 - Gráfico das unidades vendidas 
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Tesla Model X (9º) 

O Model X tem uma autonomia superior a 360 km, o tempo de carregamento, numa 

tomada convencional, é de aproximadamente 40 horas. A tomada Supercharger V3 da Tesla, 

permite que carregues a bateria até aos 100%, em 30 minutos. Já têm mais de 120 unidades 

vendidas.  

A produção do SUV elétrico começou em 2015, estando disponível em 2 versões: Long 

Range e Performance. Os Tesla estão equipados com um Sistema de Navegação 

Avançado que inclui Estações de Carregamento (Supercharger), para que possas conhecer as 

estações de carregamento públicas mais próximas de ti. 

A Tesla disponibiliza o Model X a partir dos 95.400€. 

 

 

 

 

 

Smart EV (Eletric Drive) (8º) 

Os Smart Eletrick Drive são 100% elétricos e trazem a comodidade de conduzir um 

Smart ao novo paradigma elétrico. Perfeitos para a cidade, para o público jovem e para 

deslocações dentro da urbe com uma autonomia de até 160 Km. São já mais de 159 unidades 

vendidas. 

Figura 41- Hyundai Ioniq 

Figura 41- Tesla Model X 
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O tempo de carga numa tomada convencional é de 6 a 8 horas, se usares o Wallbox, o 

tempo de espera é de 3 horas e 30 minutos. 

Não se destaca pela velocidade máxima, consegue atingir 130 km/h o que é suficiente 

para uma auto-estrada, contudo estamos limitados pela sua capacidade da bateria. É sem 

dúvida um citadino, que permite uma autonomia quase diária. 

Podemos encontrar este citadino com um preço base de 22.500€ e vai até aos 

26.050€. 

 

 

 

 

 

Tesla Model S (7º) 

O Model S tem uma autonomia entre os 400 km e os 613 km, o tempo de 

carregamento, numa tomada convencional, é de aproximadamente 40 horas.  

O veículo está já preparado para uma futura condução autónoma, estando disponível 

em 2 versões: Long Range e Ludicrous Performance. 

O veículo está já preparado para uma futura condução autónoma, estando disponível 

em 2 versões: Long Range e Ludicrous Performance. Atinge uma velocidade máxima de 250 km 

/h na versão 100D. Já têm mais de 170 unidades vendidas. 

A Tesla disponibiliza o Model X a partir dos 89.800€. 

 

 

 

 

 

Figura 43- Smart EV 

Figura 44- Tesla Model S 
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Hyundai Kauai EV (6º) 

O Hyundai Kauai EV é um SUV que traz o conforto deste segmento de automóveis, 

juntando-lhe o novo paradigma elétrico e um sistema de travagem regenerativo. Traz também 

várias opções de carregamento flexível para as suas baterias de polímeros de iões de lítio, com 

uma menor sensibilidade de memória. 

Tem uma autonomia de 390 km (cidade), ou 280 km (auto-estrada). A sua velocidade 

máxima é de 167 km/h, com uma capacidade útil de 64 kWh. São já mais de 239 unidades 

vendidas. 

A Hyundai comercializa o Kauai em Portugal a partir de 45.561 € 

 

 

 

 

 

 

 

Jaguar I-Pace (5º) 

O I-Pace usa dois motores elétricos, um em cada eixo para tração permanente nas 

quatro rodas, conseguindo uns impressionantes 394 cv. A bateria tem uma capacidade de 

90kWh, e tem uma autonomia de 480 km. São já mais de 242 unidades vendidas. 

Com uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em 4,8 segundos e uma velocidade máxima 

de 200 km/h, este carro destaca-se pela velocidade. O carregamento, em 10 horas 

conseguimos ir dos 0 a 80% com um carregador doméstico de 7kW, ou 45 minutos utilizares 

um carregador de 100kW. 

O modelo desportivo da Jaguar tem um preço base de 80.924.59€. 

 

 

Figura 45- Hyundai Kauai EV 
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BMW i3 (4º) 

O motor elétrico do BMW i3 oferece uma potência de 170 cv, isento de emissões até 

aos 200 km. O Extensor de Autonomia opcional entra em funcionamento quando a carga da 

bateria é baixa, prolongando a autonomia até aos 330 km. São já mais de 291 unidades 

vendidas. 

Com o carregador i Wallbox da BMW, conseguimos carregar a bateria do carro em 

apenas 7h e 40 minutos. Se utilizares um posto de abastecimento rápido, em 39 minutos a 

carga está nos 80% e pronto a andar! O que é extremamente rápido. 

O citadino elétrico da BMW está à venda a partir dos 38.250€. 

 

 

 

 

 

 

 

Renault Zoe (3º) 

Com uma potência de 41kWh, a bateria da ZOE permite fazer 300 km em condições 

reais de utilização. Existe ainda a possibilidade de alugares baterias e obteres assistência 24 

horas. São já mais de 547 unidades vendidas. 

Figura 46- Jaguar I-Pace 

Figura 47- BMW i3 
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A carga doméstica, numa tomada Wallbox, demora até 6 horas. Enquanto que um 

posto público leva 1 hora e os mais recentes postos equipados com equipamentos de 

carregamento rápido, conseguem uns impressionantes 30 minutos, para obter 80% da carga 

total. 

A versão base do Zoe está disponível a partir dos 34.292€. 

 

 

 

 

 

 

Tesla Model 3 (2º) 

O Tesla Model 3 é um dos veículos mais recentes desta lista e um dos mais populares, 

já com disponibilidade imediata. Apresenta uma autonomia em torno dos 450 km (máxima de 

530 km), e um consumo de 164 Wh/km. A autonomia em auto-estrada é de 330 km, com a 

autonomia combinada a ser de 385 km. São já mais de 853 unidades vendidas. 

Em média, o tempo de carga do Tesla Model 3 é de 8 horas, dos 0 aos 485 km de 

autonomia. Temos também opções de carregamento rápido que conseguem encurtar 

drasticamente este tempo para cerca de 34 minutos. Por norma, a velocidade de 

carregamento, em casa, será de 61 km /h. 

A Tesla disponibiliza o Model 3 em Portugal por 54.400 € 

 

 

 

 

 

Figura 48- Renault Zoe 

Figura 49- Tesla Model 3 
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Nissan Leaf (1º) 

Este é o carro favorito dos portugueses, com uma autonomia de 270 km e 150 cv de 

potência, este modelo ainda inclui funcionalidades como o ProPilot, que permite uma 

condução quase autónoma em autoestrada e ainda o ProPark que tal como o nome indica, é 

um modo de estacionamento automático. São já mais de 1032 unidades vendidas. 

O carregamento, se feito em casa numa tomada convencional, tem uma duração de 21 

horas, este longo período de tempo pode ser melhorado se utilizares o Wallbox da Nissan, 

passando assim para 7 horas e 30 minutos. Em postos de carregamento rápido o carro 

consegue atingir os 80% em apenas 60 minutos! 

O modelo mais vendido em Portugal da Nissan, pode ser encontrado a partir dos 

32.400€. 

 

  

Figura 50- Nissan Leaf 
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Conclusão 

 

Através das diversas pesquisas efetuadas sobre esta temática, chegamos à conclusão 

que o lítio é, uma das fontes de energia do futuro. Cada vez mais é aplicado em diversos 

setores, não só a nível industrial e até mesmo em baterias, como também em cerâmicas e 

vidrarias. Contudo, apercebemo-nos que, apesar desta exploração acarretar diversas 

desvantagens, os pontos a favor aparecem em maior número. O lítio no planeta Terra 

encontra-se tanto na hidrografia marinha como em ambientes terrestes; em Portugal o lítio 

está disperso pela zona norte do país em pegmatitos; a nível mundial o Chile detém cerca de 

54% das reservas mundiais de lítio; este elemento é extraído em minas em céu aberto, através 

de equipamento que extrai a rocha do solo; “Triângulo do Lítio” que é constituído pelo Salar de 

Atacama (Chile),o Salar de Uyuni (Bolívia) e o Salar de Arizaro (Argentina), que contêm mais de 

75% de reservas de lítio; e a sua utilização é feita e nível militar, médico e industrial. O 

mercado do Lítio tem vindo a ser muito procurado, mas o preço do mineral tem vindo a 

diminuir devido à fraca procura no mercado asiático. 

Através das diversas pesquisas efetuadas na área dos efeitos ambientais provocados 

pela exploração do lítio, concluímos que apesar da exploração de lítio se encontrar atualmente 

na mira do progresso e da exploração internacional, esta abrange diversas consequências que 

poderão ter um forte impacto, não apenas a nível ambiental, mas também a nível económico e 

social. A nível mundial, a exploração de lítio ocorre na sua grande maioria no chamado 

“Triângulo do Lítio”, porém é em Portugal que se têm levantado mais polémicas acerca da 

exploração deste minério. No nosso país a exploração do “Petróleo Branco” dá-se sobretudo 

na região norte e centro do país; porém as populações são quem mais se opõem à exploração. 

Estas temem consequências a nível ambiental, económico e social. Estes impactos afetam a 

nossa sociedade e irá afetar todas as gerações futuras se nada fizermos. Abordar este tema é 

extremamente necessário para chamar a atenção das pessoas para as consequências desta 

ação, uma vez que chega a afetar todo o nosso quotidiano e a nossa vida.  

O lítio está a tornar-se um fator muito importante nos carros elétricos, tendo muita 

importância nas gerações futuras. 

Em consequência da euforia pela exploração do lítio, o nosso planeta acaba por ser um 

pouco afetado. Se pudermos fazer ou mudar algo para que os impactos ambientais diminuam, 

esse é o nosso dever, preservar o que é nosso para que as gerações futuras e o futuro do 

nosso planeta estejam assegurados. 
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