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RESUMO: 

A obtenção do lítio metálico é feita através da eletro 

lise do KC1 + LiCl fundidos. A fusão dos sais foi efetuada 

em cadinho de alumina, utilizando-se catodo de aço inox e 

anodo de grafite. 

Durante a eletrólise, o lítio flutua na superfície tio 

banho, sendo retirado, limpo com álcool mctílico Ti b.iixa I mu 

peratura (* CO, Solid) e armazenado em óleo mineral parafí-

nico. À temperatura ambiente o metal pode ser manipulado sem 

entrar em ignição. 

ABSTRACT 

Lithium metal was obtained by electrolysis of molten 

salts. The electrolysis was carried out in a LiCl + KCL 

mixture which composition was close to eutetic mixture. An 

alumina crucible, a graphite anode and steel rod cathode 

were used. 

After electrolysis the lithium metai can be cut and 

worked with at room temperature without ignition. The mrt.il 

surface was cleaned to mirror like luster by intersing in a 

mixture of solid C02 and methyl alcohol. The metal was 

stored in containers under mineral oil. 

http://mrt.il
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1. INTRODUÇÃO 

O lilio, um dos metais do grupo dos alcalinos, permnnoccu 

desconhecido até 1817, quando foi encontrado, pela primei ri v?7., 

pelo químico sueco Arfwedson, na petalita, apesar desse mine

ral ter sido descoberto vários anos antes pelo brasileiro José 

Bonifácio de Andrade e Silva . 0 metal também é encontrado 

na ambligonita Li,Al (F,0H) P0H. 
9 

Berzelius, orientador de Arfwedson, posteriormente o iden 

tificou também no espodumênio (LijOAL-O^SiO-) e na lepidolita 

(K2Li3AlHSi7021 (OH,F)3). 

0 lítio metálico foi obtido pela primeira vez em 1818, 

por Davy, decompondo seu oxido pela corrente elétrica. Em 

1855, Bunsen e Mathiessen, eletrolizando o cloreto de lilio, 

conseguiram quantidades suficientes do elemento na forma metá

lica, para posterior estudo de suas propriedades. 

0 lítio tem número atômico 3, massa atômica 6,910, massa 
3 * -

específica 0,531g/cm e ponto de fusão de 180,5?C. 

Na natureza, ele se apresenta como uma combinação de isó 

topos 3Li
6(7,56%) e 3Li

7(92,44%). 

A eletrólise do cloreto de lítio e potássio fundidos é o 
- ( 2 ) •-

principal processo de redução do lítio . 0 uso do eutético 

LiCl + KCl como eletrolito deve-se ao alto ponto de fusão do 

cloreto de lítio e, também, ao fato de s«-»r o LiCl muito ronv 

sivo, quando fundido. 

0 eletrolito é composto por uma mistura de 4 5% LiCl e 

55% de KCl. Essa proporção ocasiona a formação de um eutético 

que se funde a 3559C, com 60% em mol de LiCl. 

1.1. APLICAÇÕES DO LÍTIO 

1,1.1 ENERGIA NUCLEAR 
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ser um dos campos da ciência de maior aplicação do lílio, ÍHMI-

do seu iso principal na produção do tritium, bombardeando com 
- K 3 

neutrons o isotopo Li.0. 0 tritium (11^ ) pode sei* estocado, pois 
possui uma vida média de 12,3 anos. 

1.1.2 PROGRAMAS AErlOESPACIAiS 

Compostos de litio como hidretos, borohid^etoJ, percIora

tos, nitratos, bem como o litio n/ítãl ieo, possuem alta,taxa de 

combustão e vemper-atura, alta velocidade de propagação de cha 

ma e liberação de energia por peso. Essas "ar'acteristicas per 

mitem o uso destes '-ompostos como combustíveis de foguetes, na 

ves supersônicas e «.asseis. 

1 . 1 . 3 MJTALURGIA 

0 litio fori.»a diversas ligas coi:. baixo peso específico, 

boi resistência ao atrito e ã corrosão. 

Es;;as ligas têm grande aplicação industrial poic são me

tais estruturais muito leves. Ex.: Magnésio-Litio, Alumínio-

Litio, etc. 

1.1.4 AGENTE DE REFINO E DESGASEIFICACÀü 

bevido a sua grande reatividade química, o litio pode ser 
(S) 

utilizado cc.no desgaseificador (H2, 02
# N 2 * e desu3-furiZaclor 

de metais. 

1.2 PURIMCAÇÂO DO LÍTIO 

As impurezas, com exceção do Na e K, 3Ío removidas por re 

fusão dv xietal. O potássio e o sõdio são cfcparados principal

mente pc. hidrogenação, por destilação em pressões reduzidas 

ou por condensação fracionada. 

http://cc.no
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U lltio por ser muito reativo, ataca uma grande parle dos 

materiais que existem disponíveis para a construção de equipa

mentos e peças. De acordo com a Figura 1, pode-se verificar a 

resistência dos materiais ao lítio líquido ' . 
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Fig. 1 - Resistência dos materiais ao lítio 

líquido. 
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2. UHTCNCAO DO LÍTLO 

Após testes CCTI vários materiais, vrrifioou-so quo .1 rilu 

mina é o que melhor resiste a mistura salina fundida e ao lí 

tio metálico. 

A fusão de sais KC1 + LiCl foi feita em cadinho de alumi 

na sinterizada, com capacidade de HOU ml. Colocou-se o ca

dinho dentro de um cadinho de aço inox, enchendo-se de pó de 

material refratário e espaço existente entre os dois. 
t 

9 

Como anodo utilizou-se um bastão do grafite de 9 mm de; 

diâmetro e um oatodn d»» aro inox de 3 mm de diâmetro, nrpso 

por uma rolha de teflon a um tubo de mulita de ~ '25 mm do fr) 

e 150 mm de comprimento. 0 catodo projeta-se 5-6uun alóm da 

extremidade do tubo e a rolha de teflon posími um orifício 

para liberação de pequenas quantidades de gás que se formam 

(fig. 2). 

Fig. 2 Esquema da célula par* a produção 

do lítío. 



A - cadinho de aço 

B - material refratário 

C - cadinho de alumina. 

D - tubo de mulita 

E - catodo de aço inox 

F - tubo de pyrex 

6 - anodo de grafita 

No anodo há liberação de cloro que é recolhido na capela. 

0 lítio durante a eletrolise flutua na superfície do banho,sen. 

do retirado com uma colher de aço e transferido para um reci

piente contendo óleo mineral. 

Fig. 3 Fig. 4 



fi. 

Características de operação da célula para a obtenção do 
metal. 

LiCl - 1 5 * 

KC1 - 55% 

Temperatura - 1*uVU 

Capacidade - 100 ml 

Voltage» - 8V 
Corrente - 9A ] 

« » 

Feita a coleta do metal, refundiu-se em parafina, sendo 

limpo com metanol a baixa temperatura e armazenado em óleo 

mineral. 

3. COMENTÁRIOS 
* 

limitando o tipo de material a ser empregado para se ofetuctr 

a eletrólise. 

A alumina é um dos materiais que resiste bem aos efeitos 

corrosivos do sal e do metal, quando utilizada a uma tempe

ratura máxima de 5559C. Acima deste valor, a alumina já e 

danificada pelo metal.-

0 esquema que foi montado para a eletrólise da mistura sa 

lina pode ser observado nas figuras 7 , 3 e 4. 

0 lítio obtido em pequenas barras foi concidionado em óleo 

mineral, A armazenagem em querosene, óleo para turbina, e 

em óleo para caixa de câmbio não foi satisfatória. A oxida 

ção do metal era grande, talvez devido ao tipo de aditivos 

empregados nos referidos óleos. 0 óleo mineral parafínico 

tipo Nujol apresentou melhores resultados. No entanto, de

vido ã grande reatividade do metal, sempre permanece uma pe 

quena camada de oxido na sua superfície. Esta e rapidamente 

removida quando se mergulha o metal no álcool metílico + 

C0o sólido. 
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Além dos problemas com o armazenamento, o litio precisa 

ser manipulado com certo cuidado, pois o metal líquido iiioon 

deia-se facilmente em contado COM O ar, com o <i>?,iMV.jiii«iito 

de ser tóxico. 

Os efeitos tóxicos são difundidos no organismo envolveu 

do vários orgâos, mas tem influência direta no sistema nervo 

so central. 

0 esquema de obtenção do metal foi montado para pequenas 

quantidades, funcionando bem de acordo com o*que foi propôs-

to. No entanto, existem outros tipos de células para a pro 

dução do metal; mas devido a disponibilidade de material e 

equipamento, não foi possível fazer variações. 0 importante 

é a parte catódica e anódica ficarem separadas, pois a combi

nação do lítio com o cloro é violenta. 
_ » ^ 

Um problema para a execução do trabalho e o material. 

Tanto a matéria prima quanto a parte de refratários são de 

custo elevados, sendo que o cadinho de alumina com as esper^ 

ficações desejadas não é encontrado no mercado. 
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