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1. APRESENTAÇÃO

O presente documento solicitado pela administra
çío da CNEN-Comissão Nacional de Energia Nuclear, tem como ob-
jetivo analisar o lltio geoeconomicamente, desde sua ocorrên-
cia na natureza, até suas aplicações como bem de consumo, bus-
cando situar o Brasil quanto aos diversos aspectos analisados.

No decurso do trabalho são considerados os as-
pectos geológicos gerais que dizem respeito aos *jazimentos,
aos minérios do metal e sua distribuição no globo terrestre,
particularmente no Brasil. Também é apresentada uma visão ge-
ral das ações empresariais nos diversos segmentos das ativida-
des econômicas relacionadas ao mesmo, ressaltados os aspectos
de produção, consumo, preços e capacidade industrial instala-
da; seus produtos, programas de expansão e instalação de novas
unidades fabris. São analisadas as aplicações do metal, suas
ligas e compostos químicos com vistas a evolução da demanda fu
tura.

Procura-se, finalmente, situar o Brasil sob os
diferentes ângulos das atividades relacionadas ao metal, bus-
cando delinear a situação presente dentro de uma perspectiva
histórica, com vistas ao seu desenvolvimento futuro.

2. GENERALIDADES

O lítio é um elemento químico representado sim-
bolicamente por "Li" que compõe o subgrupo dos metais alcali-
nos, juntamente com o sódio, potássio, rubídio e césio. Seu raí
mero atômico é 3 e 6,939 seu peso atômico. É o mais leve dos
elementos metálicos, com densidade igual a 0,531 g/cm .

Compõe-se de dois isótopos não radioativos, sen
do um com número de massa 6,017 e o outro 7,01822, conPtituin
do, respectivamente, 7,52% e 92,48% do elemento natural.
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Trata-se de um metal estratégico de grande inte
resse na industria bélica e energia nuclear, paralelamente às
suas aplicações em áreas menos sensíveis. Grande expectativa
envolve o li tio face às suas possibilidades na área energéti-
ca, para produção de baterias e como combustível em reatores
de fusão, com grandes vantagens sobre os de fissão ••• nuclear.
Caso estas aplicações venham a se concretizar ao nível espera-
do, suas atuais fontes e reservas rapidamente se tornarão insu
ficientes.

Em vários países, especialmente nos Estados Uni
dos da América do Norte, maior produtor, consumidor e exporta-
dor mundial, na União Soviética e República Popular* da China,
os dados sobre o l{tio são de circulação restrita ou confiden-
ciais.

3. GEOLOGIA DO LlTIO

Cerca de 0,002% da crosta terrestre é constitujt
da por litio. Apesar disto, ele encontra-se bastante disper-
so. São reduzidas as ocorrências de concentrações maiores,
constituindo çeservas de interesse econômico. Este fato o si-
tua na posição de elemento relativamente raro. Um bem mineral
escasso.

Pela sua natureza geoquímlca, a gênese dos mine
rais de lítio relaciona-se basicamente às fases finais da dife
renciaçâo rnagmãtica. Enquanto no decorrer do processo genéti-
co, havendo presença de ferro e magnésio, ele incorpora-se aos
piroxênios,anfibólios e micas. Na escassez de magnésio, no
processo pegmatitico, formam-se seus minerais específicos: es-
podumênio, lepídolíta, petalita e ambligonita. Nos subsequen-
tes processos pneumatolítico-hidroterma1 e hidrotermal, em prin
cípio, não existem esperanças de formação de reservas litinife
ras economicamente interessantes. Por enriquecimento supergê-
nico, podem finalmente serem constituídos ainda depósitos de
interesse em argilas, como as lamas litinlferas, ou a hectori-
ta que ocorre em McDermitt, Nevada, nos Estados Unidos.
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3.1- Tipos de Jasimentos

Cono decorrência das considerações geológicas e

geoquíroicas feitas, podemos distinguir três grupos principais

de depósitos de litio, segundo sua gênese:

- depósitos em pegmatitos, onde são encontrados os princi-

pais minerais de interesse econômico: espodumênio, lépido

lita, petalita e ambligonita.
• . . . • ' * , *

- depósitos pneumatoliticos-hidrotermais e hidrotermais. Es

tes podem estar relacionados a vulcanismos. No primeiro

caso, distinguem-se as concentrações em granitos altera-

dos metasomaticamente e albititas hidrotermais. No segun

do, as montemorilonitas litiniferas, tufos e arenitos hi-

drotermalmente alterados. Esses depósitos, em geral, são

de escasso interesse econômico.

- depósitos sedimentares, em bacias marinhas ou lacustres,

quando o metal encontra-se nas salmouras que preenchem os

vazios da porosidade em evaporitos ou sedimentos, como no

Salar de Atacama e em Silver Peak, respectivamente, ou a£

sociados a campos de gás e petrolíferos. Devem ser lem-

brados, talvez como um subgrupo, as reservas contidas na

. água do mar, nas águas-mães das salinas, em águas mine-

rais.

3.2- Fontes Econômicas de Litio

Basicamente, o litio vem sendo modernamente ob-

tido a partir de seus quatro minerais principal» e de salmou-

ra» naturais. 0 QUADRO I apresenta seus minerais com o teor

em oxido. Apenas os quatro primeiros, espodumênio, lepidoli-

ta, petalita e ambligonita, são geralmente usados. Os nove ou-

tros, mais escassos, são de pouco interesse. 0 espodumênio é o

mais utilizado, mundialmente, para produção de carbonato, e a pe

talíta destaca-se na aplicação direta na cerâmica. No Brasil/

para produção do carbonato e a partir dele, outros compostos,

principalmente o hidróxido, utiliza-se a ambligonita.
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O teor de litia (Li2O) nos diversos minerais,

de conformidade com a composição química, é o máximo que teori

camente se poderia obter de cada um. Na prática comercial, os

valores encontrados são usualmente menores, em virtude de empo

brecimento por intemperismo ou presença de matérias estranhas,

oscilando, em geral, dentro dos limites (QUADRO I) assinalados.

2*2*2 I

LÍTIO - MINERAIS/COMPOSIÇÃO B TEOR

NOME DO

MINERAL

COMPOSIÇÃO QUÍMICA (21)* TEOR(%LÍ2O)

TEÓRICO PRATICO

LEspodumênio LiAl (SiO3)2

2.Petalita LiAl ( S i ^ )

3.Ambligonita LiAl (F,OH)

4.Lepidolita(nüca) (LiK)2.Al2O3

S.Zinvaldita(mica) Li,K,Fa . A l 2 S 3 1 ( )

ô.Cuqueitadnica) {0H)g LiAljSijOg

7.Eucrlpitita LiAl.SiO4

8.Trif i l i ta Li(Fe, Mn) PO4

9.Fremonita (Na,Li)Al(OH,F)PO4

10. Cryolev.ionita 3NaF. 3LÍF. 2A1F3

11.Manandonita t^Li^jH^B^igOg^

12.Siclorita

8,04

4,9

10,2

4,3

3,3

10

2 a 3

4

2

8

2

1

8

a

,5

a

a

a

a

6,

a

9

4

3

9

5

4,5

*As chamadas de números entre parênteses ao longo do texto, re

ferem-se a bibliografia.
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As salmouras são resíduos da precipitação de

evaporitos, depositados em pretéritas bacias ou resultado de

concentração mais moderna, por evaporação em ambientes natural^

mente favoráveis. Nos evaporitos, a porosidade pode chegar a

45% de seu volume, que pode ser preenchida por salmouras ricas

em lltio.

3.3- Teores de Lltio

Aqui será dada uma visão geral dos teores de 1,1

tio em alguns meios, sólidos ou líquidos, usados ou não na atuali

dade como fonte do metal. Para os minerais no QUADRO I, são

também apresentados teores máximos teóricos e os usuais encon-

trados mais comumente na prática comercial. Os dados a seguir

são apresentados em teor de lltio e seus equivalentes mais

usuais, oxido e carbonato de lltio.

3.3.1- Em Rochas

Em 10~3%

t DE GRANITO XISTO SEDIMENTOS HECTORITA*
(ARGILA)

Li

Li2O

Li2CO3

3,

6,

15,

0

5

7

1

2

5

,0

r-l

,2

6

12

31

,0

,9

,4 2.

400

861

092

,0

,2

,0

* Em McDermitt, Nevada, USA. Em desenvolvimento teç

nologia para extração do lltio (18).



3.3.2- Em Oceanos e Hares

% DE OCEANO GOLFO DO
MEXICO

MAR DO
MORTE

MAR HORTO *

Li

Li2O

w2co3

17

37

90

19

41

101

7,

15,

38,

2

5

3

1

2

• 6

.220

.627

.«4 .

Israel desenvolveu tecnologia que possibilitará a

extração comercial (18).

3.3.3- En Salnouras

io-3%

% DE SEARLESLAKE
(USA)

SILVER PEAK
(USA)

SUAR A S M » * *
(CHILE)

Li

Li2O

Li2CO3

5,2

12,0

27,7

35

75

186

170

366

905

* Inicio de produção prevista para 1984.

3.3.4- Em Minerais

t DE
AMBLIGONITA

B* Z*

ESPODUMÊNIO

B

PETALITA

B

LEPDIOLITA

B

Li

Li2O

2.8 4,6 2,8 3,5 1,5 2,1 0,9 1,9

5.9 10,0 6,0 7,5 3,3 4,5 2,0 4,1

14,6 24,5 14,8 16,6 6,1 11,2 4,8 10,1

* B=Brasíl, área de Araçual/Itinga (MG);

Z^Ziinbabwe, pegroatito de Biki ta .
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3.3.5- Ambientes marinhos brasileiros

1<T6%

% DE

Li

Li2O

Li2CO3

BARRA VELHA
(SC)

17,5

33,4

93,1

ARARUNA
(RJ)

32,1

68,1

170,9

CABO FRIO
(RJ)

17,7

38,1

94,2

ATALAIA VELHA
(SB)

18,0

38,8

95,8

S-MJNAS*
(RN)

600

1.292

3.194

* Aguas-mãe das salinas do Rio Grande do Norte (3)*.

3.4- Fontes Potenciais

Caso venham a se concretizar as previsões de

aplicação ào lltio na fabricação de bateriais para mover velcu

los, como combustível nos reatores de fusão e como refrigeran-

te destes, as atuais reservas mundiais logo se tornarão insuf_i

cientes.

Assim impulsionada a demanda, o metal deverá ai

calçar preços bem mais atrativos, estimulando a pesquisa tecno

lógica, a busca de novas fontes e a incorporação às reservas

mundiais de ocorrências hoje economicamente desprezíveis.

Além das ocorrências que, apesar de se classify

carem entre as fornecedoras usuais, não estão sendo utilizadas

face aos seus teores e/ou localização onerosa, novas fontes se

rão naturalmente solicitadas. Destas pode-se esperar a expio-

ta ção de sedimentos enriquecidos supergenicamente, eepeeialmen

te argilas, arenitos ou tufos. A água do mar, águas-mãe de sa

linas, águas salgadas relacionadas a campos petrolíferos ou de

gás e águas geotermais, são fontes que certamente serão cada

vez mais considerada*.
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4. USOS DO LlTXO

O elemento ê empregado basicamente sob três for
mas; como minério n& forma natural ou concentrado, como metal
e suas ligas (de chumbo» alumínio» magnésio, zinco) ou como
composto químico (Fig. 3), obtido por transformação.

4.1- Propriedades

Trata-se de um metal branco, prateado, muito
dúctil. Funde-se a 180,5°C, absorvendo 100 calorias por gra-
ma. Seu calor de vaporizaçao ê de 4.536 calorias por grama.
Um elevadc calor especifico, amplo intervalo de temperatura da
fase líquida, a densidade muito baixa, baixa viscosidade e ele-
vada condutividade térmica, são propriedades particularmente
notáveis.

Sob o aspecto químico, o lítio tem menor reati-
vidade do que outros metais alcalinos do seu subgrupo, fato
que se manifesta com referência â ação da água, do oxigênio e
dos halogênios. Sob muitos aspectos ele guarda maior analogia
com os elementos alcalinos terrosos do que com os alcalinos,
como por exemplo, com o magnésio, alcalino-terroso do qual mui.
to se aproximara seu raio atômico e raio iônico. Este fato po-
de qualificar alguns alcalinos terrosos como substitutos do H
tio, como por exemplo, em algumas soluções sólidas de uso cera
mico.

4.2- Formas de Uso

Os compostos químicos de litio encontrados na
natureza ou minerais minérios do elemento, são tratados • por
processos físicos, químicos ou ambos, para obtenção de concen-
trados, de outros compos toe quíraicos ou do metal. Sob uma des
tas três formas é feito seu consumo final.
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4.2.1- Minerais

Os minerais minérios de lítio são diretamente
empregados na indústria cerâmica e de vidros, com diversas fi-
nalidades. De todos, o mais utilizado é a petalita. Ela atri
bui mais resistência ao choque térmico e controle da dilata-
ção/contração, resultante de mudança brusca ou prolongada de
temperatura. Na mesma atividade, os demais minérios são utili
zados com outros objetivos de interesse.

4.2.2- Compostos químicos

Dentre os compostos químicos de litio, emprega-
dos na indústria, distinguem-se o produzido diretamente a par-
tir dos minérios e os resultante de transformações químicas
deste primeiro.

A partir dos minérios, seja a anbligonita (Fig. 1)
atualmente usada no Brasil ou o espodumênio (Fig. 2) de empre-
go mais universal, obtém-se o carbonato de lítio, LiCO~. A ob
tenção deste composto pelo processo ácifo esta sintetizada nes
fluxogramas das duas figuras acima citadas.

A partir do carbonato de lítio, através de rea-
ções químicas, derivam-se vários outros compostos, principal-
mente o hidróxido e também o lítio metálico (Fig. 3).

Os diferentes compostos encontram vasta aplica-
ção, podendo-se destacar seu emprego na indústria cerâmica, de
vidros, de produção de alumínio, de ar condicionamento, como
aditivo em graxas e lubrificantes, e em soldas.

4.2.3- Lítio Metálico

Sob a forma metálica, em estado sólido oa fundi.
do, o lítio encontra usos os mais diversos e interessantes, ai.
guns ainda em incipiente estágio de desenvolvimento tecnológi-
co. Pode-se distinguir seu emprego na metalurgia, em farmaco-
logia, como catalizaãor em processos químicos, na indústria de
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energia —nuclear ou não — e na indústria-bélica.

Em pequenas quantidades na metalurgia, o lltio
pode modificar significativamente propriedades elétricas e mecâ
nicas. Na fundição do cobre é utilizado para aumentar sua con-
dutibilidade. Algumas ligas como IItio/chumbo, lltio/alumlnio/
zinco e lltio/magnésio, são de emprego restrito, especial, nas
indústrias aeroespacial e militar. Algumas ligas são emprega-
das para solda. E ainda utilizado como agente de purificação
em processos metalúrgicos ou como desoxidante para metais ferro
sos e não ferrosos.

Na farmacologia, o lltio é utilizado na produção
de vitaminas sintéticas, anti-histamlnicos e tem-se revelado
muito eficiente no trato de problemas psíquicos de pacientes ma
níacos-depressivos, campo no qual vem despertando grande inte-
resse e crescente aplicação.

0 lltio metálico e seus compostos orgânicos vêem
sendo usados com sucessos como catalisadores na produção de po-
límeros destinados I fabricação de borrachas sintéticas e plás-
ticos especiais. 0 butil-lltio normal e secundário atua conto
catalizador na polimerização do butadieno, isopreno e estireno.
£ empregado também como catalizador em sínteses orgânicas.

Uma aplicação em adiantado estágio de desenvol-
vimento e que se prenuncia da mais alta importância, é na fabri
cação de baterias elétricas para mover veículos, em substitui-
ção a combustíveis. Esta aplicação assume particular importân-
cia, face â crise energética mundial e pelas vantagens ecológi-
cas. Na vanguarda das pesquisas para produção desses acumulado
res encontram-se dois tipos, ambos envolvendo o emprego do me-
tal: bateria lltio/aluralnio/sulfeto metálico e bateria lltio/
água/ar.

Com inúmeras vantagens sobre o processo de fis-
são nuclear, os reatores de fusão, em avançado estágio de de-
senvolvimento, acalentam grandes promessas para futuro próximo.
Na fusão, a radioatividade é baixa, minimizando muito os custos
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com segurança e localização de usinas termo-nucleares, além de
gerar produtos residuais não radioativos, sem interesse bélico
e sem problemas de repositórios. Por esta via, o lltio certa-
mente assumiria importância igual ou maior que a do urânio.

Na tecnologia nuclear, o lltio, mais especifica
mente seu isótopo Li , tem despertado grande interesse CORO

meio para transferência de calor. Um possível avião movido a
energia nuclearr certamente usará o lltio como refrigerante,
como alguns mísseis. 0 i só topo Li ê utilizado para o proces-
so de fusão nuclear.

Empregando o deuterêto de lltio, LiD, do isôto-
po Li como combustível, a bomba de hidrogênio baseia-se nas
reações de transmutação nuclear do lltio, com desprendimento
de trítio e na transmutação do deutério, reagindo com o trítio
que resultam em grande liberação de calor.

Estimulantes progressos têm sido realizados no
controle da fusão nuclear, especialmente no DOE Fusion Center,
no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Princeton, on-
de encontra-se instalado o reator de fusão To Karoak.

Seu baixo ponto de fusão e peso atômico, asso-
ciado ao elevado calor de combustão, o qualificam como prope-
lente usado em foguetes.

Os Estados Unidos da América do Norte, consomem
anualmente cerca de 1.000 t de lltio metálico.

5. RESERVAS DE MATÉRIA PRIMA

As reservas de lltio, objeto de interesse econô-
mico na atualí tade, dividem-se em dois grupos: minerais de pe<j
natitos e salmouras naturais. No título 3 foram abordados os
diversos fatores que caracterizam estes jazimentos.
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5.1- Reserva Mundial

As reservas do «indo ocidental» são resumidamen

te apresentadas no QUADRO II, em equivalente Li2<X>3
 o u carbona

to de lltio.

Nos Estados Unidos situam-se as naiores reser-

vas dimensionadas. As maiores reservas de espoâuminio dimen-

sionadas, no mundo ocidental» localizam-se no chamado, cinturão

de estanho-espodumênio, jazidas de King Mountain, na Carolina

do Norte. No Searles Lake, condado de São Bernardino, na Cali

fórnia, um corpo evaporltico com cerca de 90 km , tem seus va-

zios preenchidos por salmoura da qual o lltio vem sendo extrai

do. Em Silver Peak, no Clayton Valley, em Nevada na planície

salgada de Bonneville, e no Grande Lago Salgado, no Estado de

Utah, também são explotados salmouras que, no primeiro caso,

saturam sedimentos constituídos de siltes, argilas e areias e

têm sua gênese presumivelmente relacionada à atividade vulcãni

ca da região. No segundo caso, tem-se evaporitos e as águas

concentradas do grande lago.

No Canadá, Estado de Quebec, distrito de Preissac-

Lacorin, situa-se grande reserva de espodumênio. Considerá-

veis reservas do mesmo mineral encontram-se no Vale D'Or, a no-

roeste do mesmo Estado. Em Manitoba existe uma grande reser-

va, tendo o espodumênio como principal minério, distribuída pe

Ias áreas do Berniac Lake, Cat Lake e Herb Lake. Outras reser

vas consideráveis em espodumênio localizam-se em Ontario e no

Território do Noroeste, perto do Yellowknife.

Na Africa, na República de Mali, região de

Bougouni,são conhecidos cinco depósitos com espodumênio. Na

Africa Sudoeste, os depósitos de pegmatite? são basicamente cone

tituIdos de lepidolita e petalita, particularmente nos distri-

tos de Karibib, Omarum e Warnlbed. A Africa do Sul tem pegma~

titos litíferos em Namaqualand de escasso interesse econômico.

Em Zimbabwe, grande exportador,, são famosos e importantes os de

pósitos de Bikita, em sua maior parte constituídos de lepidolí-

ta c petalita, ocorrendo espodumênio e ambligonita em pequenas
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proporções. 0 pegmatito Bikita no setor de Al Hayat, detém cer

ca da metade das reservas de Zimbabwe, nele predominando a pe-

tal ita. O Zaire possui pegmatitos de grande porte como os de

Monono e Kitoldo na província de Catanga onde certamente se en

contram consideráveis reservas de espodumenio não dimensiona-

das.

Na Austrália, petalita e ambligonita são produ-

zidas no distrito de Kalgoorlie. .

Na Argentina são conhecidas as ocorrências de

pegmatitos com espodumenio, especialmente em Sierras Panpeanas.

O Chile em breve dará início a extração do li-

tio do Salar de Atacama,onde as salmouras potássicas subterrâ-

neas acalentam significativas reservas. O Salar de Oyumi, pró

ximo da Bolívia, ocorrência geologicamente semelhante, poderá

ser objeto de interesse econômico no futuro. O Salar de Pedernales

está sendo objeto de pesquisa.

A Argentina e a Bolívia, estimulados pela expio

tação em Atacama, estão pesquisando salmouras próximas, em

seus respectivos territórios.

Pode-se mencionar ainda outras reservas menos

importantes como as águas-mãe das salinas de Salza Maggiori na

Itália.

A União Soviética se auto abastece de ll^io con

sumindo estimadamente uma tonelada por ano, exportando aproxi-

madamente o equivalente a 300 kg em compostos do metal. Isto

corresponderia a uma produção anual de 2,8t de equivalente LLJO,

obtida supostamente de espodumenio extraído dos Montes Urais.

São desconhecidas maiores informações sobre suas reservas.

Nos últimos anos também a China vem exportando

pequenas quantidades de compostos liti.cos-carbonato e hidróx^

do — desconhecendo-se qual a matéria prima utilizada e reser-

vas. Sua produção já em 1972 era estimada em 700t/ano de equi
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valente Li-O, o que leva a se supor a existência de grandes de

põsitos, certamente também de minerais de pegmatite

Quanto ao Brasil, adiante será considerado mais

pormenorizadamente a situação de suas reservas.

No QUADRO II está resumida uma avaliação das re

servas do mundo ocidental. Elas são estimadas em 2,3 milhões

de toneladas de litio contido, 5 milhões de toneladas em equi-

valente Li2O ou 12,5 milhões de toneladas equivalente Li-CXL.

£ de se notar ria observação do referido quadro, a importância

que vem assumindo as reservas de salmouras naturais.

5.2- Reserva Brasileira

No Brasil, a única fonte de litio economicamen-

te explotada tem sido os pegmatitos, através de seus mais clá£

sicos minerais: ambligonita, petalita, espodumênio, lepidolita

e tlifilita.

Destacam-se no território nacional algumas pro-

víncias com agrupamentos de pegmatitos possuidores de minerais

de litio, cada uma com predominância de um ou dois deles.

No Nordeste, na Paraíba, Rio Grande do Norte e

no Ceará, encontram-se as províncias mais meridionais.

No Estado da Paraíba pode-se destacar os pegma-

titos da área de Carnaúba dos Dantas e Juazeirinho, produtores

predominantemente de espodumênio. No primeiro município, são

produtores os pegmatitos Alto Salgadinho, Mina da Cruz, Alto

Marimbondo, Alto Malacacheta e Alto Piauí, todos bons produto-

res há vários anos sem que se tenha uma avaliação de suas re-

servas. Em Juazeirinho, o grande pegmatito Seridozinho produz

espodumênio desde a Segunda Guerra Mundiel, estiir.ando-se que

possa produzir 50 a 100 toneladas do minério por mês. Não se

tem estimativa de sua reserva.

No Estado do Rio Grande do Norte, em Jardim do
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QUADRO I I

L l T I O

RESERVA OCIDENTAL

(EM Li2O EQUIVALENTE)

Em 103t

L O C A L I Z A Ç Ã O

•

ESTADOS UNIDOS

Kings Mountain*

Lago Searles**

Clayton Valley**

Grande Lago Salgado

CANADA

Preissac-Lacorne

Vai D'Or*

Manitoba *

Ontario *

AFRICA
Mali*

Africa Sudoeste*

Zimbabwe*

AUSTRALIA

Peth*

Kalgoorlie*

ARGENTINA*

CHILE

Salar de Atacarna**

BRASIL

Ceará*

Minas Gerais*

T O T A L

R E S E

MEDIDA INDICADA

636 1.840

450 440

90

96

1.400

147 650

180

230

147 180

60

170 17

17
-

170

èí
56
8

1

1.000 500

1.000 500

9,5 13,5

5,7 10,8

3,8 2,7

2.027,5 3.020,5

R V A

INFERIDA

-

-

-
-

-

-

-

-

-

3
-

3

-

-

-

-

-

. 3

TOTAL

2.476

890

90

96

1.400

797

180

230

327

60

190

17

3

170

6_4

56

8

1

1.500

1.500

23

16,5

6,5

5.051

* Pegmatito
** Salmoura
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Seridó, os pegmatitos Currais Novos e Trempe possuem bastante

ambligonita. No município de Equador, o pegmatito Alto do Giz

há anos produz ambligonita e estima-se ser possuidor de um gi-

gantesco depósito de lepidolita. Finalmente, em Acari, são co

nhecidos os pegmatitos de Alto Maracajé, Banquetas, Branco, Ca

jueiro, Umburanas, Umbuzeiro e outros, com ambligonita e espo-

dumênio. Também neste Estado não existe avaliação das reser-

vas. As áreas citadas da Paraíba e Rio Grande do Norte, cons-

tituem a mais tradicional área produtora de minerais de pegma-

titos do pais. Apesar disto, sua contribuição no caso do 11-

tio vem sendo insignificante apesar de sua potencialidade.

O Estado do Ceará possui pegmatitos com lepido-

lita e ambligonita nos municípios de Cascavel, Itapiuna, Quixe

ramobim e Solonópole; Canindé, Aracoiaba, Russas, Morada Nova

e circunvizinhanças, sem avaliação de grande parte da reserva.

Conforme o DNPM (23) a maior reserva brasileira de litio encon

tra-se neste Estado, na área de Solonópole (QUADRO IX), apesar

da pequena contribuição no produto. São 7.600t de litio conti

do, equivalente à 16.500t de Li2O ou 39.5001 de Li^Og.

No Norte de Minas Gerais localiza-se a provín-

cia de maior importância para a produção brasileira nos dias

atuais. Em Araçual-Itinga, no médio rio Jequitinhonha, vem

sendo obtida toda a produção nacional de petalita e 90% da le-

pidolita, ambligonita e espodumênio. No Sul da Bahia,na provin

cia pegmatitica de Itantbé, são obtidas pequenas quantidades de

ambligonita. Esta província foi objeto de estudo pela CBEM-Cctn

panhia Baiana de Pesquisa Mineral, do qual resultaram dados geo

lógicos, geoquimicos, geoflsicos e geoeconômicos que estão sen

do utilizados para explotação da área, sem maiores promessas

com relação ao lítio.

Sob a ótica de dimensão de reservas, a área de

Araçual-Itinga é a mais conhecida do pais. Os pegmatitos com

minerais de litio, segundo a empresa (22), possuem volume esti

mado da ordem de 200.000 m , sendo pelo menos 30 destes cor-

pos — são mais de 200 —portadores de reservas de lítio. Esti

na-se quo em 20 pegmatitos portadores de petalita, encontra-se
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uma reserva de 100.000 toneladas do mineral, contendo 2 a 4,3%

de Li2O. -Considerado um teor médio de 3% teríamos 3.000 tonela

das de equivalente Li2O. 0 espodumênio constitui uma reserva

estimada em 300.000 toneladas com teor superior a 6% de IA~O, o

que representa pelo menos 18.000 toneladas de LiJO equivalente.

A ambligonita, encontrada em 15 veios conhecidos, pode ser esti

mada com base no histórico de lavra em cerca de 3.000 toneladas

com 9% de Li-O ou 270 toneladas equivalente Li-O. Para a lepi-

dolita, a reserva estimada é de 5.000 toneladas con 3,5% de UJ0.

Isto representaria uma reserva de 175 toneladas de equivalente

Li-O. A reserva total de Araçual-Xtinga, situa-se pois, em esti

madamente 21.000 toneladas equivalente L±J0 (22). Oficialmente

o DNPM (23) reconhece para Minas Gerais uma reserva de 3.000t

de Jltio contido, equivalente a 6.500t de Li-O ou IG.OOOt de

Quatro províncias de menor importância podem ser

citadas, ainda dentro do nível atual de conhecimento: a provín-

cia do médio Jequitinhonha com ambligonita (5,9% Li-O), espodu-

mênio (6% Li2O), lepidolita (1,9% Li2O) e petalita (3,3% LijO);

a província de Governador Valadares, com pouca lepidolita (2% I*i2O);

a província de Salinas, perto de Montes Claros, que já produziu

muita ambligonita e a província de São João Del Rei, com espodu-

mênio.

Em São Paulo, a província pegmatítica de Mogi das

Cruzes jã produziu ambligonita e lepidolita, não chegando a de£

pertar interesse maior.

No Estado de Goiás, em Palmeirópolis, há poucos

anos foi encontrada lepidolita em alguns pegmatitos.

As províncias brasileiras aqui citadas estão apro

ximadfunente localizadas na Figura è.

Dadas as dimensões territoriais do pais e as po£

sibilidades de identificação de outras fontes de lltio que não

os pegmatitos, é natural que se possa acalentar a idéia de que

outras reservas poderiam ser reveladas dentro de um programa que
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tivessem por objetivo ampliar nossos conhecimentos sobre a mate

ria.

Em conclusão, oficialmente, as reservas nacio-
nais medidas e indicadas, em 1982, com destaque para as mais co
nhecidas de Araçual-Itinga em Minas Gerais, e as de Solonópole
no Ceará, segundo o DNPM-Departamento Nacional da Produção Mine
ral (23), são de 10.700t de lítio contido, equivalente a 23.0001
de Li-O ou 56.000t de Li-CO,. Consideradas as reservas de Ara-

•2 2 3 • • •

çual-Itinga segundo a Arqueana de Minérios e Metais Ltda. (22),
esses valores seriam acrescidos de pelo menos 60%.

5.2.1- Produtores Brasileiros

Atualmente quase toda a produção brasileira de
minerais de lítio realiza-se em Minas Gerais, na região de Ara-
çuaí-Itinga. Toda a petalita produzida e ainda cerca de 90% da
ambligonita, espodumênio e lepidolita são desta província. O
restante é obtido em garimpôs do Ceará, Paraíba e Rio Grande do
Norte.

Er. Minas Gerais, quatro empresas de mineração
são citadas (1):

- Arqueana de Minérios e Metais Ltda.
- Sandspar Minérios Ltda.
- Empresa de Mineração Oriente Ltda.
- Orenco do Brasil Pesquisas e Mineração Ltda.

Destas empresas, apenas a Arqueana tem atuado can
maior continuidade, a única a produzir em 1982 (11). Como mina
em atividade no pais apenas uma ê mencionada (10) como produto-
ra de' ambligonita, espodumcnio e petalita, logicamente da mesma
empresa.

Como produtor de compostos químicos derivados dos
minérios, apenas a NUCLEMON-Nuclebrás de Monazita e Associados
Ltda., através de sua USAM-Usina de Santo Amaro, em São Paulo,
pelo processo áciao, Figura 1, produziu: carbonato, hidróxido,
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cloreto e fluoreto de litio. Esta parece que continua sendo a

única produtora de sais de litio na América do Sul, sendo cita-

da também (17) a Argentina como produtora para consumo interno.

5.2.2- Reservas Potenciais Brasileiras

Além dos minerais de pegmatitos já mencionados e

que deveriam ser objeto de um melhor dimensionamento de reser-

vas, especialmente as do Rio Grande do Norte e Ceará, outras fon

tes (ver titulo 3.2.1) poderiam ser consideradas para uma mais

adequada definição da potencialidade brasileira de litio.

Pode-se alinhar, com vistas a investigações futu-

ras, dentro de uma perspectiva de prioridade decrescente, as sje

guintes fontes:

1. Aguas-mãe de salinas

2. Evaporitos e suas salmouras

3. Águas salgadas associadas a campos petrolíferos e de gás

4. Águas subterrâneas (águas termais)

5. Argilas e outros sedimentos

6. Água do mar

As águas-mãe de salinas, especialmente as do Rio

de Janeiro e do Rio Grande do Morte, podem conter litio de inte

resse econômico. Una estimativa realizada (3) conclui que, das

salinas do Rio Grande do Norte, principal Estado produtor de sal

marinho (NaCl), seria possível obter-se aproximadamente 15t de

litio por ano, equivalente t 32t de Li^O ou 85t de Li-CO,.

Os corpos evaporiticos brasileiros, especialmen-

te aqueles que na atualidade são objeto de interesse econômico —

etn Sergipe e Alagoas, já em lavra, e no Amazonas em avançado es

tágio de pesquisa —com vistas a explotação de salgema e sais

de potássio, podem conter litio associado aos sais ou suas sal-

mouras,

A hipótese de ocorrência de teores interessantes

do metal dever ser investigada nas águas salgadas, geralmente

associadas a campos petrolíferos e de gás. Prioridade natural-
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mente seria dada às bacias continentais produtoras de petróleo

ou gás melhor conhecidas, como a do Recôncavo Baiano, Sergipe-Ala

goas e Potiguar.

O conteúdo de litio em águas subterrâneas, espe-

cialmente nas províncias pegmatiticas mencionadas, podem compor-

tar a extração econômica do elemento, pelo menos no futuro. A

empresa Arqueana de Minérios e Metais Ltda., considerou esta hi-

pótese nas pesquisas realizadas em Minas Gerais.

Argilas e arenitos previamente localizados por

critérios me talogeneticos ou com base em mapas previsionais, po-

dem ser objeto de investigações quanto aos seus conteúdos de li-

tio.

Finalmente, na água do mar, em ambientes mais fa-

voráveis como a Lagoa de Araruama (3), o teor de litio pode ser

o dobro do normal.

6. PRODUÇÃO DA INDUSTRIA

Torna-se conveniente e necessário aqui distinguir

três níveis de produção:

- a produção de minérios destinados à concentração pelos di-

versos processos —cata manual, separação magnética, decre

pitação, separação cm meio denso ou flotação —para consu-

mo como produto final na indústria cerâmica ou para ser

processado com a finalidade de obter-se outros compostos.

- a produção a partir de concentrado de minerais — Figuras

1 e 2 —ou de salmouras, de carbonato de litio. Por diver

sos processos —ácido alcalino, troca de base, etc. —para

aplicação como produto final ou ser utilizado como matéria

prima intermediária na produção de outros compostos quími-

cos, principalmente o hidróxido de lltiu (Figura 3).

- produção de compostos químicos, tais como halogenatos, sul.

fatos e nitrato de litio, era geral obtidos a partir do car

bonato.
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Trataremos aqui basicamente da produção referente

ao segundo grupo, ou seja, a produção de carbonato de litio a

partir de minerais ou de salmouras.

6.1- Capacidade Mundial Instalada

O carbonato de litio, Li^COu, é a matéria prima

secundária,- a partir da qual o hidróxido e grande número de ou-

tros compostos químicos e também o litio metálico são obtidos.

As empresas que o produzem, tendo em vista seu re

duzido número, exercem um grande domínio sobre o mercado.

Neste contexto destaca-se os Estados Unidos da faê

rica do Norte como o maior produtor, praticamente produtor soli-

tário no Ocidente. É também o maior consumidor e exportador. En

contra-se em vias de começar a produzir também o Chile, sob con-

trole acionário de uma das grandes empresas americanas, a Foot, e

o Canadá.

Nos Estados Unidos duas empresas produzem compos-

tos:

- Foot Mineral Co. (sob controle acionário, 83%, da Newmont

Mining Corp.)

- Lithium Corp. of America (subsidiária da Gulf Resources

and Chemical Corp.)

No Chile em 1980, foi criada a Sociedade Chilena

de Litio Ltda., com 55% das ações pertencentes ã Foot Mineral Co.,

e 45%. ao governo chileno, que deverá entrar em produção no corren

te ano de 1984, explorando a salmoura do Salar de Atacama em suas

instalações industriais para produzir carbonato de litio no nor-

te do Chile, perto de Antofagasta.

No Canadá a Tantalum Mining Co. pretende dar ini-

cio S produção de carbonato de lítio. A planta piloto foi con-

cluída oin 1979 e em breve a indústria deverá entrar em produ~

ção. Serão utilizados minerais de pegmatito, basicamente o espo

dumênio. A Tantalum é acionarlamente controlada pelo Hudson Bay



.22.

Mining Co.* 37,5%, Kawecki Berylco Industries, 37,5% e pelo go-

verno do distrito de Manitoba, 25%.

A capacidade ocidental de produção, implantada e

em implantação basicamente fundamentada nestas empresas, encon-

tra-se resumidamente representada na Figura 4,em Li_CO_ equiva-

lente. A capacidade instalada em 1974 de 20.000t (45 milhões de

libras) por ano aumentou para 33.600t (74 milhões de libras) em

1982 representando o significativo incremento de 68% em apenas

oito anos.

A República Federal Alemã e o Japão são grandes

produtores de compostos de lltio produzidos a partir do carbona-

to importado (QUADRO V) basicamente dos Estados Unidos.

Tomando-se a soma da capacidade instalada con a

expansão que esta sendo implementada, na mesma figura 4 observa-

se que de 26.000t (56 milhões de libras) em 1974 evoluiu-se para

51.700t (114 milhões de libras) em 1982, com um incremento de

praticamente 100% em oito anos.

Assinale-se ainda que a União Soviética também

tem colocado anualmente no mercado ocidental 1.000 a 2.000t (2a

4 milhões de libras) de carbonato e hidróxido de lltio previamen

te escamoteado do isõtopo Li . Nos últimos anos houve uma peque

na tendência de incremento desta participação.

Também a China, nos últimos anos vem colocando no

mercado, principalmente no Japão, pequenas quantidades dos mes-

mos produtos com discreta tendência a melhorar sua participação,

quantitativa e qualitativamente, já que deixam a desejar com re-

ferência ãs especificações ocidentais.

A produção anual soviética 5 hoje estimada cm

6.000 a 7.000t (13 a 15 milhões de libras). Não há estimativas

da produção chinesa.

Conclui-se que em 1982 a capacidade instalada pa-

ra produção de lítio em equivalente carbonato era de estimadamen
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te 33.600t (74 milhões de libras). Com as expansões em implemen
tação e a construção das novas fábricas no Chile e no Canadá, em
1984 esta capacidade estará elevada para 51.700t (114 milhões de
libras).

Estima-se que cerca de 10% do concentrado mineral
nos Estados Unidos ê diretamente consumido pela indústria cerâmi
ca e que ocorre uma perda de 15% na conversão do minério em car-
bonato. .

6.1.1- Tendências da Oferta

Se é verdade que em alguns anos recentes a indús-
tria de lltio tem funcionado com capacidade ociosa, não pode past
sar despercebido que encontra-se em franco processo de expansão.

Obviamente este processo de expansão do lado da
oferta verifica-se com base na expectativa de uma demanda a ser
satisfeita nos próximos anos.

6.2- Produção no Brasil

Em 1956 a ORQUIMA deu inicio a produção de carbo-
nato de lítio em São Paulo, utilizando ambligonita. Esta primei.
ra e única usina nacional processava cerca de 1.500t/ano (33 mil
libras/ano) de ambligonita com 8% de Li2O obtendo cerca, de 250t/
ano (550 mil libras/ano) de carbonato de lltio com 99,5% de pure
za. Já em 1958 a ORQUIMA ccmeçou a produzir hidróxido de lítio
a partir do carbonato.

Atualmente, sob a denominação de USAM-Usina Santo
Amaro, as instalações fabris portencem a NUCLEMON-Nuclebrãs de
Monazita e Associados Ltda. A USAM que pode produzir anualmente
cerca de 150t (330 mil libras) de hidróxido de lítio equivalente
a aproximadamente 130t (280 mil librae) de Li^CO-, tem operado,
todavia, com 70% a 80% de capacidade ociosa. Em menores quanti-
dades produz ainda cloreto de lítio e fluoreto de lítio, recupe-
rando da ãgua-mãe residual, aluminato de sódio e sulfato de só-
dio (Figura 1).
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Face a escassez de ambligonita, vêan sendo realiza

dos estudos para produção de compostos de lltio a partir do espo

dumênio, mineral relativamente bem mais abundante e sobre o qual

se baseia a maior parte da produção mundial extraída de minérios

de pegmatitos.

6.2.1- Tendência da Oferta

A produção brasileira de compostos de lltio, devi

do ã situação da matéria prima acima considerada e outros fato*

res, vem apresentando nos últimos anos uma tendência decrescente

(Figura 5-A).

Da produção da USAM, 80% é de hidróxido, e o res-

tante de carbonato, cloreto e fluoreto. Conforme depreende-se

do cotejo das Figuras 5-A e 5-B, a produção de compostos atende

apenas por volta de 10% do consumo nacional, situação esta que

tende a se agravar com o incremento deste conforme serã adiante

considerado.

7. CONSUMO

7.1- Consumo Mundial

Foram considerados no capítulo 4 os usos do lítio

em três diferentes formas e em suas diversas aplicações.

Em suas edições do mês de março de cada ano, o

Engineering & Mining Journal (13, 14, 15), faz uma estimativa do

consumo mundial do elemento no ano anterior. As estimativas de

1974 a 1982 estão suntarizadas no QUADRO III, apresentadas em equi

valente carbonato. Verifica-se que nesse período o consumo pas-

sou de 24.lOOt (53,1 milhões de libras) para 28.700t (63,2 mi-

lhões de libras) representando um crescimento de 20% ou em média,

2,5% ao ano,

Esta tendência de elevação do consumo mundial apre

senta significativos sinais de incremento para os próximos anos.
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Desses sinais, o mais eloqüente é a expansão da capacidade mun-
dial instalada da indústria considerada no titulo 6.1. natural-
mente, é dentro desta perspectiva que se verifica a expansão das
indústrias já montadas e a instalação de novas unidades fabris
de grande porte como as do Chile e do Canadá.

Sendo os Estados Unidos o maior produtor, consumi
dor e exportador ocidental, nos QUADROS V e VI estão sumarizadas
suas exportações de carbonato e hidróxido, por pais importador,
no período 1972/1981. Observa-se que houve no período um cresci_
nento em peso de 32% ou 8% ao ano nas exportações de carbonato.
0 hidróxido sofreu um incremento de 48% ou 12% ao ano.

Sao grandes importadores de carbonato, a Repúbli-
ca Federal Alemã, Japão, Canadá e Venezuela. De hidróxido de II
tio, Japão, Brasil, República Federal Alemã e Reino Unido. A Ale-
manha e o Japão transformara e reexportam grande parte de suas im
portações.

7.2- Consumo no Brasil

O consumo brasileiro de concentrado de minério nos
últimos dez arn̂ s vem decrescendo. De Ê.OOOt em 1972 passou para
137t em 1982 (Figura 5-B). O uso do concentrado de minério na-
cional está sendo substituído pela de carbonato de lítio impor-
tado. A ambligonita i o principal mineral do consumo interno,
basicamente destinado ã fabricação de carbonato de lítio e seus
derivados, principalmente o hidróxido, Figura 1, pela USAM-Usina
Santo Amaro, em São Paulo, da NUCLEMON e, em menor quantidade,
pela Ferro Enamel do Brasil, também em São Paulo, para produção
de fritas cerâmicas e metálicas. O espodumênio é utilizado pe-
la indústria de vidros e cerâmica de alta qualidade: Vidros Corning
S.A., Cristais Prado e Ccramart-Santa Catarina (11).

Com relação aos compostos químicos, tem-se verify
cado uma tendência geral ao crescimento do consumo (Figura 5-B).
Ressaltadas as grandes oscilações de um para outro ano, observa-
se que do lOOt consumidas em 1970 passou-se a 188t em 1972 e a
344t dez anos depois, em 1982, o que significa um crescimento do



Estados Unidos

Europa

Japão

América do Sul

U.R.S.S.

Os Outros

QUADRO III

L 1 T I O

CONSUMO MUNDIAL ESTIMADO - 1974-82

Em toncladat

A R E A
EM EQUIVALENTE LijCO-j

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

14,500 12.700 13.900 15.000 11.300 11.300 11.500 12.400 11.600

3.300 2.700 2.900 3.200 4.000 5.000 5.400 5.900 5.400

1.600 1.300 1.500 1.500 1.900 2.100 2.500 2.800 2.600

- 1.400 1.700 2.300 2.500 2.400

3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 4.000 4.000 4:000 4.000

1.100 1.300 1.600 1.700 2.700 2.700 2.900 2.700 2.700

T O T A L 24.100 21.600 23.500 25.000 24.900 26.800 28.600 30.300 28.700

FONTE: Engineering and Mining Journal (mês de março) - 1978 a 1983



PRINCIPAIS

r "'

roHTc: M M u AMM'TICO no i ÍTI» -

#

L 1
AREAS OE

T I O
OCORRÊNCIA

" ' ^ — - . _ / v / ^.

) / ^ f

FIGURA

NO BRASIL

ú

• /PT"*1""*

1 O ^ - ^ » í j 9 Í e 4AWIII*

frMTO M.IWM

O

0

6

LEGENDA

CAPITAL

DltTftlTO rtOCHAL

OCOBRÍMClA DC PESMATITOS

MNUtRALIZAOOS E LITIO

MINA

UM»Tf e&TAOUAU



.27.

83% nos dez anos ou em média 8,3% ao ano, bem acima da media de
incremento do consumo mundial anteriormente referido.

Importante ressaltar que grande aumento do consu-
mo de carbonato de lltio, da ordem de 300t/ano, ocorreu em 1982,
com a entrada em operação da VALESUL Alumínio S.A. Outro aumen-
to de consumo ainda não conhecido, ocorrerá com a xabricação pe-
la Ray-O-Vac de pilhas de lltio em Recife, Pernambuco, conforme
concessão em 1981 da Matsushita Eletronic Industries Company, do
Japão.

Além do carbonato e do hidróxido de lltio que o
Brasil importa (QUADROS V e VI), 220 e 309t, respectivamente, em
1982 (23), outros compostos são importados em pequenas quantida-
des, tais como oxido, cloreto, brometo, iodeto, bromato, esteo-
rato, benzoato e eitrato de lltio, além de pequenas quantidades
de petalita — 3t em 1982. Neste ano, com estes nove produtos o
Brasil gastou US$ 30.000 (23).

7.2.1- Consumidores Nacionais

Devem ser distinguidos os consumidores de miné-
rios, dos consumidores de compostos de lítio.

Dos minerais, o mais consumido é a ambligonita,
que é utilizada basicamente pelas empresas seguintes:

- NUCLEMON-Nuclebrás de Monazita e Associados Ltda.
(USAM-Usinas Santo Amaro, SP)

- Ferro Enamel do Brasil, SP

0 espodumônio é solicitado predominantemente pela
indústria de vidros e cerâmica de elevada qualidade, podendo-se
distinguir as seguintes empresas:

- Corning do Brasil S.A.
- Cristais Prado
- Ceramart

Estima-se que 95% dos consumidores nacionais es-
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tão fisicamente localizados no eixo Rio-São Paulo-Curitiba-Floria
nõpolis. Seu número —considerados os de minerais e manufatura-
dos — situa-se em torno de vinte. Nos Estados Unidos, maior con
sumidor ocidental, esse número situa-se em torno de ail e quatro
centos.

Conforme assinalado no titulo anterior, dois no-
vos consumidores iniciam sua participação no mercado nacional:

- VALESUL-Alumínio S.A (Rio de Janeiro-RJ)
- Ray-O-Vac (Recife-PB)

Pela magnitude de seu consumo da ordem de 300t/ano
de carbonato de cálcio, deve-se ressaltar a participação da VALE
SUL que jã iniciou importação do produto em 1982.

8. CUSTOS DE PRODUÇÃO

O custo total dos produtos finais de una fábrica
para produção de carbonato de Htio, dependerá basicamente do se
guinte:

- Custos dos transportes para a matéria prima, para os insu-
' mos e para os produtos acabados;

- Custo operacional, envolvendo a mão-de-obra, a matéria pri
ma e os insumos;

- Custos do investimento.

Os produtos obtidos a partir de minerais, especial,
mente aqueles nos quais o percentual de produto útil a ser extraí
do da matéria prima é relativamente baixo, têm seus custos de
produção significativamente afetados pelo transporte. Este fato
decorre basicamente de se ter que conduzir uma carga morta que
se tornará em rejeito do processo industrial.

As grandes indústrias minerais, nestes casos, são
condicionadas a se localizarem perto das minas da matéria prima,
como é o caso das indústrias de cimento, indústrias de alumina,
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para produção de alumínio e das indústrias de carbonato de lltio

nos Estados Unidos, a Foot Mineral Co. e a Lithium Corporation of

America.

Em decorrência deste condicionamento na localiza-

ção das plantas industriais próxima às fontes de matéria prima,

conhecida a situação das jazidas brasileiras, decorreriam alguns

fatores positivos sob a ótica de custos como por exemplo, o va-

lor de terrenos bem wiis accesslvel e maior facilidade na admi-

nistração dos rejeitos. Como aspectos negativos pode-se alinhar

a maior distância do mercado consumidor e a escassez de mão-de-

obra, principalmente a mais qualificada.

Um estudo realizado (5) pela CBTN-Companhia Bras_i

leira de Tecnologia Nuclear, em 1974, através de um grupo de tra

balho coordenado pelo Eng9 Miguel Romão Langone, analisou as al-

ternativas para localização de uma fábrica com capacidade de pro

dução da ordem de 190t/mês de carbonato de lltio, a partir de e£

podumênioe considerou as seguintes alternativas de localização:

- São Paulo

- Rio de Janeiro

- Vitória

- Belo Horizonte

- Governador Valadares

O município de Governador Valadares foi eleito, den-

tre as cinco alternativas, a localização mais recomendada quanto

aos custos industriais, ressaltando-se seus menores custos de

transporte e de investimento, em decorrência das razões acima ali-

nhadas .

Seria de todo conveniente, pelas mesmas razões, uma

análise cotejando localizações alternativas dentre as áreas de-

tentoras de jazidas minerais de boa potencialidade para atender

ã.? necessidades de matéria prima. Atualmente poderiam ser consî

deradae as províncias de Araçual-Itinga (que abasteceria uma fá-

brica em Governador Valadares, no caso citado), da Borborema na

Paraíba/Rio Grande do Norte e a província do Ccarã.
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8.1- Projetos em Instalação

No momento destacam-se no panorama mundial, duas
unidades fabris em implantação: da Sociedade Chilena de Lítio Ltd.
no Chile, que utilizará salmoura do Salar de Atacara, e da Tantalum
Mining Co. do Canadá, no Berniac Lake, que processará espodumê-
nio.

A fábrica chilena projetada para produzir 6.300t/
ano de carbonato de lítio, está orçada em US$ 62.000.000,00, o
que representa US$ 9.842 (nove mil oitocentos e quarenta e dois
dólares) por tonelada de capacidade de produção instalada.

No caso requinte, a Tantalum está aplicando ....
US$ 55.000.000,00 em uma fábrica que produzirá 8.000t/ano de
carbonato de lítio, o que representa cerca de US$ 6.875 (seis mil
oitocentos e setenta e cinco dólares) por tonelada de capacida-
de instalada.

8.2- Viabilidade Econômica

O citado estudo (5) da CBTN, analisa basicamente
três alternativas, considerando uma vida útil de 5, 10 e 15 anos
para o projeto. Face ao tempo e às grandes mudanças estruturai:;
ocorridas neste decênio na economia internacional e nacional,
todos os dados precisariam ser atualizados. Todavia, apenas pa
ra uma primeira despretenciosa aproximação, vamos considerar ai.
guns delec.

Em 1974, com o carbonato de lítio tendo o preço
no mercado internacional de US$ 2.000,00, chegou-se a um custo
total de US$ 1.781,48. Isto deixaria um lucro por tonelada de
US$ 218,52 ou 12,3% de margem líquida. Concluiu-se, então, que
serin economicamente viável uma unidade de processamento para
2.000t/mês de espodumênio, localizada em Governador Valadares,
para uma produção de 208t/mês ou, aproximadamente, 2.500t/ano
(5,5 milhões de libras/ano).

Observe-se com as necessárias cautelas que com ba
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se nos investimentos por unidade de capacidade instalada, obti-

das no titulo anterior (8.1), uma fábrica para produzir 2.500t/ano

de carbonato de lítio deveria situar-se entre US$ 17 milhões (ca

so do Canadá —para espodumênio) a US$ 25 milhões (caso do Chile-

par a salmoura), ressalva feita à economia de escala.

Como o valor da tonelada de carbonato de lítio no

mercado internacional situa-se hoje na ordem de US$ 3.400, admi-

tindo que o incremento de valor (US$ 2.000 em 1974) possa ser

atribuída â inflação do dólar, o valor do investimento situar-

se-ia hoje entre US$ 28,9 milhões e US$ 42,5 milhões. Apenas pa-

ra uma ordem de grandeza preliminar, um termo médio de US$ 37,5

milhões ou US$ 14.300 (quatorze mil e trezentos dólares) por to-

nelada de capacidade, instalada. Duas vezes maior que o investi-

mento canadense ou uma vez e meia o chileno.

9. PREÇOS

Os produtos de lítio mais comercializados no mer-

cado internacional, são o carbonato e o hidróxido. Os grandes

consumidores de compostos como a República Federal Alemã, Japão,

Venezuela, âevesx ter relevância no estabelecimento da estrutura

de preços deste morcado.

9.1- Mercado Mundial

Sendo os Estados Unidos o maior produtor, consumi-

dor e exportador ocidental de compostos de lítio, torna-se bas-

tante ilustrativo uma visão das suas exportações. Nos QUADROS V

e VI estão tabeladas as quantidades e preços do exportação de

carbonato e hidróxido para os dez maiores importadores, segundo

o Minerals Yearbook (16) (17) (18), nos anos de 1978 a 1981.

Nos QUADROS VII e VIII estão tabelados os preços

de venda para os dois maiores consumidores, o preço médio e o pre

ço de compra pelo Brasil, segundo as mesmas fontes.

0 carbonato apresentou uma queda no preço médio
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de 1980 para 1981 de US$ 3.560,00 para US$ 2.820,00 a tonelada,

ou seja, 20%. 0 hidróxido, no mesmo período elevou-se de

US$ 3.160,00 para US$ 3,480,00, ou 10%. Para o litio metálico o

preço corrente em 1981 (18) era de US$ 30.000,00 (trinta mil dó-

lares) a tonelada.

Vale ressaltar que, a Comunidade Européia, em

1980, alegando a prática de dumping, resolveu taxar o hidróxido

de.lltio importado (17) em valor igual a diferença entre o preço

normal, que em setembro/80 era considerado US$ 3.656,39 e o pra-

ticado, cerca de 14% abaixo.

9.2- Mercado Brasileiro

Os minerais de lltio no mercado internacional têm

seus preços em geral referidos ao conteúdo em oxido de lltio, tam

bém chamado lltia.

No Brasil, com as dificuldade.1.* inerentes as ativi

dades de pesquisa e lavra (títulos 11.1 e 11.2), resulta una es-

trutura de preço que praticamente impossibilita a colocação do

produto no mercado. Em 1983 foi exportada uma única partida de

petalita com 37,09t contendo 4,95% de LigO ao preço de US$ 3.709/t

de oxido de lltio contido, totalizando ÜS$ 3.121,20. Nos três

anos anteriores as exportações de petalita situaram-se entre 2.000

e 2.500 toneladas. Os preços praticados de 1979 a 1982 encon-

tram-se sumarizados no QUADRO IV.

Tomando-se o valor do equivalente lítio contido

no minério, nos compostos e o preço do lltio metálico, conclui-

se que a agregação de valor econômico evolui aproximadamente se-

gundo a seqüência seguinte.

Minério

Carbonato

Hidróxido

Preço
(US$/t de Li)

7.885

18.950

22.160

- Lítio metálico 30.000
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QUADRO IV

L l T l O

PREÇOS DE MINÉRIOS
BENEFICIADO

. • • • ' • . ; . : . : : : : i ". ;

M I N É R I O

Preços Correntes. Cr? 1.000/t

A N O

1979 1980 1981 1982 1983

Ambligonita

Petalita
Espodumênio
Lepidolita

12

3

5

,6

,2

,8

31,5(MG)
14,3(RN)

9 , 3

15,5
5,6

46

18

33
-

, 3

,4

,2 (MG)

101,7

32,8

58,8

25,9

PONTE: Anuário Mineral Brasileiro - DNPM - 1980 a 1983,

No mercado interno, comercializa-se a arribligonita,
espoduminio e petalita. A lepidolita é as vezes negociada em
quantidades muito pequenas.

A ambligonita que não pode ser exportada face â
proibição governamental é praticamente toda adquirida pela USAM-
Usina de Santo Amaro, SP, onde é utilizada como matéria prima.
2, pois, um mercado monopsônico — u m só comprador.

A petalita e o espodumênio são em parte, absorvi-
dos pelo mercado interno e em parte exportados/ predominando na
exportação a petalita.

A sistemática queda na produção dos minérios con-
forme verifica-se na Figura 5-A, na ausência de outra justifica-
tiva, em uma economia de mercado, é reveladora da insuficiência
dos preços praticados.



QUADRO V

L 1 T I O

EXPORTAÇÃO DE COMPOSTOS

PELOS ESTADOS UNIDOS*

Em 1.000 kg e US* 1.000

I M P O R T A D O R

Alemanha, Rep. Dem.

Austrália

Africa âo Sul

Bélgica

Brasil

Canadá

Coréa

Reino Unido

Japão

México

Venezuela

O U T R O S

T O T A L

1

PESO

3.025,9

68,5

—

12,3

28,0

1.269,8

45,4

286,9

1.387,0

325,1

286,9

1.177,0

7.912,8

978

PREÇO

5.711

366

—

48

85
1,791

113

734

2.588

373

734

2.734

15.277

1

PESO

3

1

1

8

.297,8

113,9

26,8

57,7

35,8

722,8

118,9

310,5

.838,2

188,0

.433,7

386,1

.530,2

979

PREÇO

6.703

466

51

185

45
1.839

240

1.155

3.735

587
3.135

973

19.114

1980

PESO

3.834,9

113,0

148,9

80,4

940,2

48,5

177,7

1.792,3

186,0

1.462,2

553,4

9.337,5

PREÇO

8.998

616

317

235
-

2.665

132

448

4.228

802
3.622

2.021

24.084

3

2

2

10

PESO

.846,7

138,9

104,9

17,3

58,0

.082,0

89

188,0

.485,6

198,4

888,5

320,2

.417,5

1981

PREÇO

9,672

504

260

79

218

5.986

271

537

6.955

976
2.650

1.307

29.415

* Basicamente carbonato de litio. Excluído o hidróxido de litio.



QUADRO VI

L 1 T I O

EXPORTAÇÃO DE HIDRÓXIDO

DC3 ESTADOS UNIDOS

Em 1.000 kg e US$ 1.000

PAlS IMPORTADOR

Alemanha

Austrália

Africa do Sul

Brasil

Bélgica

Canadá

França

Reino Unido

Japão

México

O U T R O S

PESO

128,0

71,3

114,4

395,4

-

118,0

69,9

310,5

286,0

143,9

21o,6

1.853,0

1978

PREÇO

366

209

334

1,103

-

275

190

863

782

399

596 .

5,117

1979

PESO

404,0

63,6

139,4

330,0

27,2

159,8

55,8

500,3

455,8

134,8

361,9

2.632,3

PREÇO

1.154

193

402

896

70

479

170

1.484

1.403

394

1.083

7.728

1980

PESO

714,1

113,0

123,5

234,7

113,0

129,8

84,9

232,0

386,8

176,6

724,3

3.032,7

PREÇO

2,170

346

383

656

346

441

299

787

1,255

602

2,315

9,600

1981

PESO

321,9

57,7

68,5

427,2

57,7

51,8

91,2

217,0

481,7

58,1

909,4

2.742,2

PREÇO

1,058

99

268

1,470

199

200

353

701

1,836

217

3,041

9,542

FOKTE: Minerals Yearbook - 1978/79, 1980, 1981. U»
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Com o predomínio âa improvisação e do empirismo,

subsistem as atividades de garimpo. Sob o estimulo do encontro

de produtos economicamente mais atrativos —gemas ou minerais de

outros elementos —procede-se aos desmontes que geram como sub-

produtos os minérios menos interessantes. Assim, de uma maneira

aleatória, compõe-se os preços do agregado (mineral procurado

mais subprodutos) do desmonte economicamente válido, determinan-

do a manutenção, incremento, redução ou paralisação da atividade.

No Cfiso especifico da ambligonita, onde os preços

sequer podem se ajustar segundo a lei da oferta e da procura, tor

na-se indispensável a participação do, praticamente, único com-

prador para estabelecer uma política de preços que compatibili-

ze os interesses em. jogo, sem o que não se viabilizará a produ-

ção. Vale lembrar que as grandes empresas americanas em sua es-

tratégia, praticam a integração vertical, assumindo as atividades

de pesquisa, lavra, produção de compostos químicos e venda no

mercado interno e internacional.

10. ESTADO DA ARTE MO BRASIL

£lgumas palavras se tornam necessárias quanto ao

estado em que se encontram as atividades relacionadas ao lítio

em suas etapas mais significativas: a pesquisa das matérias pri-

mas, a lavra e a produção de compostos químicos e lítio mstãlico.

10.1- Pesquisa Geológica

Diversas tentativas têm sido feitas com o objeti-

vo de aperfeiçoar o conhecimento sobre ar. reservas litlferas do

país, sem grande êxito.

Os pegmatitos são corpos rochosos que diferem mui

to entro si, e mesmo os de estrutura mais simples não se revelam

cora facilidade ao nosso conhecimento. Seus minerais essenciais,

quartzo, feldspato e mica podern ser avaliados com maior precisão.

Quanto aos minerais accessõrios, como os de litio, se distribuem

de maneira mais ou menos errática, assim podendo se considerar
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mesmo quando identificadas zonas preferenciais de ocorrência.

Uma dificuldade adicional se sobrepõe quando o corpo rochoso

não aflora.

Em decorrência de tudo isso nossos pcgmatitos têm

sido localizados em geral ao acaso, em sua grande maioria por

garimpeiros.

QUADRO V I I

l l T I O

PREÇOS DE COMPOSTOS

EXPORTADOS PELOS ESTADOS UNIDOS*

Uf/kg

I M P O

Alemanha

Japão

Brasil

Outros

Média

R T A

, Rep.

D O R

D.

1978

1,89

1,87

3,03

2,66

1,93

1979

2,03

2,03

1,26

3,64

2,24

1980

2,35

2,36

3,56*

2,41

3,56

1981

2,51

2,80

3,76

2,21

2,82

* Basicamente, carbonato de lítio. Excluído o hidróxido de lí-

tio.
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L l I I O

PREÇO DE HIDRÓXIDO EXPORTADO

PELOS ESTADOS UNIDOS

.38.

Japão

Alemanha

Brasil

Outros

Unidade: US$/kg

I M P O R T A D O R

2,73

2,86

2,79

2,66

3,08

2,86

2,72

3,10

3.24

3,04

2,79

3,57

3,81

3,29

3,44

3,38

Média 2,76 2,94 3,16 3,48

Na área de Araçuai-Itinga, considerada em 5.2, a

empresa Arqueaiíà de Minérios e Metais Ltda., tem a reserva me-

lhor conhecida.

Em 1981, o Departamento Nacional da Produção Mi-

neral-DNPM, através da CPRM-Companhia de Pesquisa de Recursos

Minerais, deu início ao Projeto Pegmatitos no Ceara, que encon-

tra-se paralisado. No nordeste de Minas Gerais, numa área pilo

to de 12.000 km , o DNPM, também através da CPRM, iniciou estudo

visando o cadastramento de pegmatitos e orientação técnica para

pesquisa e lavra que também foi paralisado.

A METAMIG-Metais de Minas Gerais S.A., está im-

plantando o Projeto Pegmatito com vistas a um rtelhor conhecimen

to e incentivo da explotaçao integral dos pegmatitos do Estado,

buscando assegurar, inclusive, maior estabilidade nos preços dos

minerais.
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A CBPM-Companhia Baiana de Pesquisas Minerais,

realizou um estudo sobre os pegmatitos da área de Itambé, na Ba

hia.

Vários outros estudos realizados não conduziram

a um conhecimento mais aprofundado de nossas reservas, basica-

mente em decorrência da complexidade da matéria.

Seria ocioso a renovação de projetos de caráter

generalista que não possibilitasse aprofundado conhecimento so-

bre pegmatitos específicos.

Relevante seria considerar a-utilização de técni

cas de pesquisa ainda pouco ou quase não utilizadas, como o ca-

so da geoquxmica, que poderiam conduzir à localização de pegma-

titos não aflorantes.

10.2- Lavra dos Pegmatitos

Não se pode perder de vista que o custo e o ris-

co das pesquisas, em geral elevados na área mineral, são rei at .i

vãmente ainda maiores no caso dos minerais de pegmatitos, daí

decorrendo o deficiente conhecimento das suas reservas de mine-

rais, especialmente dos minerais accessõrios, não só no Brasil,

mas em todo o inundo. Uma das fórmulas para atenuar esta difi-

culdade é considerar-se a explotação integrada de vários mine-

rais, se possível também de algum dos constituintes básicos —

quartzo, feldspato e mica —paralelamente a outros minerais acces

sórios —columbita, tantalita, berilo, terras raras, etc.— de

maior peso econômico. Outro ângulo importante da questão, é que

a lavra de um só mineral econômico de um pegmatito é em geral

predatória, inutilizando para futura utilização boa parte dos

minerais rejeitados.

Em geral, o deficiente conhecimento dos corpos

pegmatiticos específicos, impossibilita um adequado planejamen

to da lavra. Por improvisações sucessivas termina-se adotando

um sistema misto de lavra a céu aberto/subterrânea, que deixa a

desejar em sua racionalidade.



O U A D R O IX

RESERVAS DO BRASIL

POR LOCALIZAÇÃO EM EQUIVALENTE Li-jO E Li

M I N É R I O

AMBLIGONITA

Ceará

Minas Gerais

ESPODUMÊNIO

Minas Gerais

Minas Gerais

LEPIDOLITA

Ceará

PETALITA

Minas Gerais

Minas Gerais

T O T A L

TEOR

(%Li2O)

14,99

9,02

5,99

5,19

12,94

1,88

4,57

M E D

Li2O

5.430

230

755

8

221

855

1.949

9.448

I D A

Li

2.520

107

351

4

103

397

905

4.387

Li

10

2

13

I N D

2°

.785

92

17

-

35

415
.198

.542

I Ç A D A

Li

5.009

43

8
-

16

0

193

1.021

6.290

Li

16

1

4

22

Err

T O 1

2°

.215

322

772
8

256

.270

.147

.990

i toneladas

' A L

Li

7.529

150

359
4

119

590
1.926

10.677 '.

FONTE: .v.uãrio Mineral Brasileiro-1983 (a ser publiçado)-DNPM.
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10.3- Indústria . .

Foge aos propósitos deste trabalho analisar os

aspectos relacionados ã indústria de transformação quanto à tec

nologia e processos empregados. Todavia, face aos teores bási-

cos (QUADRO I) de lltio contido e a disponibilidade de Minerais,

seria desejivel o aprimoramento dos métodos de extração con vis

tas a w Maior eficiência. Possivelmente a explotação de no-

vas fontes (títulos 3.2 e 5.2.2)poderia ser considerada*

Para se obter, por exemplo. It do metal lltio,

são necessários cerca de .50t de concentrado a St de Li-O ou a

2,3% de Li. Dal a importância da localização da indústria pró-

ximo ás fontes de minério, também com o sentido de minimizar coz

tos.

Para um incremento significativo da produção bra

sileira, será indispensável que se adote o espodumênio cano prin

cipal fonte, cora os ajustamentos tecnológicos que para isso se

façam necessários.

11. RESUMO E CONCLUSÃO

Apesar de uma razoável participação na litosfe-

ra, 0,002%, o lltio, pela sua dispersão, c considerado elemento

.raro.

Dentro os diversos contextos geológicos nos quais

se pode identificar teores mais significativos de lítio, dois

ressaltam-se atualmente como detentores das reservas de interes

se econômico: pegmatitos e salmouras naturais.

Nos pegmatitos encontram-se os quatro minerais

principais do metal: ambligonita, espodumênio, petalita e lepi-

dolita. Estes e outros minerais com sua composição e teorec,

são apresentados no QUADRO I.

As salmouras em geral ocupam os vazios de corpos
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evaporlticos, como no Searls Lake, na California e no Salar de

Atacama, no Chile. Em Silver Peak, no Estado de Nevada, a sal-

moura satura sedimentos compostos de siltes, argilas e areias,

devendo o lltio geneticamente guardar relação com a atividade

vulcânica da região.

Fontes potenciais, algumas eventualmente já uti-

lizadas restritamente, podem assumir relevância ante uma possí-

vel futura pressão de demanda e devem ser lembradas, tais como,

águas salgadas relacionadas ã campos petrolíferos ou de gás,

ãguas-mãe de salinas ou sedimentos super-geneticamente enrique-

cidos. Israel desenvolveu um método que possibilita a extração

econômica de lltio das águas do Mar Morto (18). O Centro de Pes

quisas do Bureau of Mines de Salt Lake City, está realizando

pesquisas tecnológicas para extrair lltio das argilas (hectoni-

ta) da caldeira de McDermot em Nevada-Oregon (18).

Bo Brasil, a única fonte de lltio explotada, são

os minerais de pegmatitos. A ambligonita, cuja exportação não

é permitida, é utilizada para produção de compostos químicos pe

Ia USAM-Usina de Santo Amaro, em São Paulo, pertencente â NUCLE

MON-Nuclebrás de Monazita e Associados Ltda. São produzidos

também petalita, espodumênio e lepidolita, em ordem decrescente

de quantidades.

Pelas suas propriedades físicas e químicas, resu

midamente consideradas no titulo 4.1, o lltio encontra diversos

empregos sob diferentes formas. Seus minérios, em geral apôs

concentração física, encontram aplicação na indústria cerâmica

e de vidros. A partir dos mesnos ou das salmouras naturais, em

geral é obtido o carbonato de lltio, Li-CO-, que também encon-

tra aplicação direta em cerâmica, dele podendo se derivar (Figu

ra 3) diversos compostos e o lltio metálico. Um aplicação ini-

ciada nos anos setenta para o carbonato de lltio que vem tendo

um marcante crescimento é na indústria do alumínio. Os compos-

tos de lltio encontram aplicação em condicionamento de ar, como

aditivo em graxas e lubrificantes e em soIdas. 0 lltio metáli-

co encontra aplicação (ver titulo 4.2.3) na metalurgia, em far-

macologia, como catalizador em processos químicos, na indústria
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de energia —nuclear ou não — e na indústria bélica.

As reservas ocidentais de lltio analisadas no tjt

tulo 5 e seus sub-títulos, encontra-se resumidamente apresenta-

da no QUADRO II. São estimadas em 2,3 x 10 t de lltio contido

equivalente a 5 x 106t de Li2O ou 12,5 x 10
6t de LijCO-j. Res-

salta-se a grande predominância das reservas contidas em salmou

ras.

Tomado o consumo no mundo como equivalente a

29.0001/ano de carbonato em 1982, com um incremento de 10% a.a.,

no ano 2.000 será atingido 160.000t/ano. Neste caso, atê lã,

ter-se-á consumido cerca de 10% das reservas atuais.

No mesmo quadro acima referido destaca-se a re-

serva brasileira, toda em minerais de pegmatito, analisada no

titulo 5.2. Merecem destaque a província de Araçual-Itinga que

vem respondendo por mais de 90% da produção nacional e as pro-

víncias Paraíba/Rio Grande do Norte e do Ceará. Estas do Nor-

deste, mais pela produção que tiveram no passado e pelo grande

numero de pegmatitos de que são possuidoras do que pelo desempe

nho atual. Hoje as reservas nacionais medidas e indicadas, são

da ordem de 12.000t de lltio contido, equivalente a 25.000t de

Li-O .ou 60.000t de Li-CO,, estimando-se que as reservas de ro-

cha pegmatltica (720.000t) contenham em média 3,5% de oxido de

lltio (11) (22).

Tomando-se o consumo nacional como equivalente a

515t de carbonato em 1982 (incluído o da VALESUL), com um incre-

mento anual de 10% a.a., no ano 2.000 será atingido 2.900t/ano.

Neste caso, até lá, ter-se-ã consumido cerca de 30% das reser-

vas de hoje.

Com vistas a uma expansão das reservas nacio-

nais, um programa de pesquisa, além dos pegmatitos, com espe-

cial ênfase para o espoduminio, deveria considerar fontes alter

nativas. Mesmo sem maior fundamentação técnica, foram alinha-

das por ordem decrescente de importância (ver titulo 5.2.2) as

mais notórias reservas potenciais, que são:
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1- águas-mãe de salinas
2- salmouras naturais
3- águas salgadas associadas a campos petrolíferos e de gás
4- águas subterrâneas (águas termais)
5- argilas e outros sedimentos
6- água do mar

Foi estimado (3) que das águas-mãe das salinas
do Rio Grande do Norte, seria possível a obtenção de aproximada
mente 15t/ano de lltio. As bacias Sergipe/Alagoas, Amazônica/
Recôncavo Baiano e Potiguar, podem ser campos de investigação
para salmouras e águas salgadas associadas a evaporitos, petró-
leo e gás.

Alguns projetos de pesquisa de pegmatitos têm sjL
do levados a efeito, como por exemplo, o Projeto Pegmatito da HE-
TAMIG, em execução, o Projeto Pegmatito DNPM/CPRM, no Ceará, pa
ralizado, o Projeto Pegmatito DNPM/CPRM no nordeste de Minas Ge
rais, também paralizado e o Projeto Província Pegmatltica de
Itambé da CBPM-Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, com relato
rio concluído.

A partir dos minerais de lltio e das salmouras,
sendo parte do minério consumido diretamente pela indústria, o
restante destina-se em sua grande parte â produção de carbonato
de lltio (Figuras 1 e 2). Do carbonato que também concorre em
aplicações com os minerais, derivam-se outros compostos (Figu-
ra 3) e o lltio metálico. Depois do carbonato, o hidróxido de
lltio é o composto mais comercializado.

0 grande produtor ocidental de carbonato de ll-
tio são os Estados Unidos, através de duas grandes empresas:

- Foot Mineral Co.
- Lithium Corp. of America

*
Uma terceira empresa americana, a Kerr-McGee

Chemical Corp., encerrou sua produção em 1978.

As duas empresas americanas são possuidoras de
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suas próprias minas, produzem o carbonato e a grande maioria dos
compostos químicos envolvendo várias unidades fabris dentro de
um sistema produtivo de marcante integração vertical.

Outras grandes empresas produtoras de compostos
de lítio, dependem do carbonato de IItio. E o caso da Repúbli-
ca Federal Alemã e do Japão. Também a Bélgica, a França e a Ho
landa. Os dez maiores importadores mundiais de carbonato e de
hidróxido estão relacionados, respectivamente, nos QUADROS V e
VI, incluído o Brasil no V, apesar de não situar-se entre os
dez, para efeito comparativo.

Duas grandes plantas industriais estão em fase
adiantada de instalação para produzir carbonato, no Chile e no
Canadá (ver título 6.1). 0 empreendimento chileno está sob o
controle acionário da Foot Mineral Co.

A capacidade industrial instalada no ocidente pa
ra produção de carbonato em 1982 era de 33.600t. Em 1984, com
os planos de expansão e as novas fábricas, Figura 4, deverá atin-
gir 51.700t. A União Soviética produz estimadamente 6.000 a
7.000t/ano. Brasil, Portugal e Argentina produzem parte de suas
necessidades internas. Os Estados Unidos atendem a setenta e
cinco por cento, aproximadamente, das necessidades dos países
não produtores, sendo o restante suprido pela União Soviética e
mais recentemente em pequenas quantidades, pela Republica Popu-
lar da China.

No Brasil, conforme visto no título 6.2, a USAM-
Usina de Santo Amaro da NUCLEMON-Nuclebrãs de Monazita e Asso-
ciados Ltda., tem capacidade de produzir o equivalente a cerca
de 130t/ano de carbonato de lítio. Restringe-se, todavia, a
20/30% de sua capacidade, oferecendo como produtos finais, basjL
camente o hidróxido de lítio secundado pelo carbonato de lítio,
cloreto 3e lítio e fluoreto de lítio. A maior dificuldade de
produção decorre da falta da matéria prima: a ambligonita.

A produção brasileira tem-se mantido numa tendên
cia decrescente (ver Figura 5-A), atendendo atualmente apenas
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10% das necessidades internas.

O consumo mundial (QUADRO III) de li tio em equi-
valente carbonato, no período de 1974 a 1982, cresceu 24.100V
ano para 28.000t, num total de 20%, ou, em média 2,7% ao ano.
Expectativa de incrementos ainda mais estimulantes certamente
anima a expansão da indústria (Figura 4). Com certeza esta ex-
pansão fundamenta-se na tendência de incremento de consumo pela
indústria de alumínio, utilização do lltio nas baterias secunda
rias automotrizes e de acumulação de energia, bem como nos rea-
tores de potência por fusão nuclear e como refrigerantes.

0 consumo brasileiro dos compostos químicos de
lltio cresceu de 18Çt em 1972 para 344t em 1982 ou 83% em 10
anos, numa média de 8,3% ao ano, bem acima do incremento mundial.
Um novo onsumidor que já importou 299t em 1982 não considerado
nos números acima, a VALESUL, deverá absorver estimadaraente 300t/
ano de carbonato de lltio, praticamente dobrando o consumo in-
terno. Também a Ray-O-Vac, obteve concessão para produzir pi-
lhas utilizando lltio, não sendo conhecido o consumo previsto.

Para produção de compostos químicos de lltio, das
três rubricas principais de custo — d e transporte, operacional
e de investimento —grande atenção precisa ser data aos custos
de transporte, particularmente para a matéria prima, de vez que
para produção de lt de lltio seriam necessários estimadamente
50t de espodumênio. Um estudo de viabilidade econômica para ins
talação de um projeto cotejando cinco alternativas de localiza-
ção geográfica (titulo 8), concluiu que a mais recomendável se-
ria Governador Valadares, precisamente a mais próxima fonte de
matéria prima.

As indústrias em instalação, no Canadá usando e£
podumênio e no Chile usando salmoura, deverão produzir, respec-
tivamente, 8.000t/ano e 6.300t/ano de carbonato de lltio com in
vestimentos de US$ 55 milhões e US$ 62 milhões, o que represen-
ta por unidade de capacidade instalada US$ 6.875/t e US$ 9.842/t.
Uma tonelada de carbonato no mercado internacional atualmente
custa cerca de US$ 3.400. 0 faturamento aproximado dessas uni-
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dades fabris serio, pois, da ordem de ÜS$ 24 milhões/ano.

Mo mercado internacional, o preço dos minerais
de lítio, são em geral referidos ao conteúdo em oxido de lltio
ou IItia. Em 1973, o Brasil exportou uma única partida de peta
lita, com 37,09t, contendo 4,95% de Li.0, ao preço de US$ 3.709/t
de oxido de lltio contido, totalizando US? 3.121.20.

0s custos de produção do Brasil, face às dificul
dades mencionadas (títulos 11.1 e 11.2) na pesquisa e na lavra
não permitem a prática de preços mais competitivos.

Com referência ao mercado de produtos gufjnicos,
as grandes empresas praticam o "dumping". Por essa razão, em
1980, a Comissão Econômica Européia adotou uma taxação (17) so-
bre o hidróxido de litio importado dos Estados Unidos e da união
Soviética.

Parte do consumo brasileiro de minerais de lltio,
vem sendo substituído por compostos importados (Figura 3). Em
1982, a VALESUL importou 299t de carbonato de litio. Também o
hidróxido de lítio vem sendo importado (QUADRO VI), com tendên-
cia crescente nos últimos anos, tendo o Brasil sido o segundo
maior comprador mundial em 1981 (18).

Conclui-se, portanto, que em todo o mundo cresce
a demanda por litio. Paralelamente às aplicações clássicas, as
pesquisas tecnológicas progridem no sentido de consolidar a ex-
pectativa de aplicação do elemento como combustível na fusão nu
clear (Li-6), numa linha de vantajosa competição com o urânio,
como condutor térmico (47), na fabricação de acumuladores de
energia, além do seguro progresso na significativa aplicação â
indústria do alumínio. Dal a expansão de carbonato de lítio
com aumento da capacidade das unidades existentes e instalação
de outras, associado ao esforço para desenvolvimento paralelo
de novas fontes de matéria prima.

Com relação ao Brasil, ao crescente consumo in-
terno numa taxa superior â media mundial, contrapõe-se uma redu
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ção da produção de minerais e compostos (Figura 5), mesmo se to

mada em valor absoluto.

As reservas nacionais de matéria prima não são

adequadamente conhecidas, apesar das várias iniciativas concluI^

das ou em andamento, muitas vezes com superposição de esforços,

com vistas a uma melhor definição. A busca de fontes altemati

vas aos minerais de pegmatite encontram-se praticamente na esta

ca zero.

A produção brasileira de compostos de lítio ba-

seia-se na utilização de ambligonita, mineral cuja exportação

não é permitida, restando para ele praticamente um único compra

dor interno, a USAM da NUCLEMON. Neste mercado monopsônico, em

parte devido a escassez do mineral e certamente face a insufi-

ciência dos preços praticados, a oferta do mineral é insuficien

te levando a unidade fabril a operar com 70, 80% de capacidade

ociosa. A utilização brasileira da ambligonita é caso único no

mundo: a produção dos compostos químicos a partir de minerais

de pegmatitos direciona-se universalmente para o espodumênio pe

Ia sua maior abundância e previsibilidade. Na explotação de

pegmatitos ressalve-se a necessidade de se ter sempre como obje

tivo extrair o maior número possível dos diversos minerais ne-

les associados com vistas a maior exequibilidade econômica.

A integração vertical praticada pelas duas gran-

des empresas americanas não é observada no Brasil, merecendo ser

objeto de análise. Nesta direção possivelmente muitas questões

relacionadas ao preço e produção de matéria prima poderão ser

equacionadas.

Por razoes econômicas, as indústrias de carbona-

to e de hidróxido de lltio devem ser localizadas próximo às fon

tes de matéria prima. Melhor definidas a localização das prin-

cipais reservas brasileiras, uma nova análise certamente confir-

mará a conclusão (3) de que a USAM encontra-se inadequadamente

localizada.

Conclui-se, finalmente, que os desafios relacio-
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nados ã problemática econômica do litio, alem de soluções têcni
cas, estão a reclamar posições político-administrativas mais
abrangentes para que o pais não se surpreenda em futuro próximo
em desconfortável posição, mesmo no contexto da América Latina.

Rio de Janeiro, fevereiro de 1984

GERALDO FRANÇA RIBEIRO
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