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Introdução 

  Metal branco-prateado (mais duro que o Na; mais macio que o Pb); 

  Não ocorre como um elemento puro na natureza (depósitos minerais ou de sais e na 
água do mar), com 0,004% na crosta terrestre; 

  Concentração de lítio é baixa, logo, poucos recursos são viáveis; 

  Baixo coeficiente de expansão térmica e elevado poder calorífico:    
recobrimento cerâmicos - fritas (cooktops); 

  Grande potencial eletroquímico e baixa densidade (pilhas e baterias); 

  Mais leve de todos os metais (ρ = 0,534 g/cm3); 

      forma liga muito leve e resistente com o alumínio (indústria aeronáutica). 
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 1986  – fechamento das usinas da Carolina Norte (espodumênio), devido aos altos custos 
    de processamento, quando comparados com as salmouras 

 – produção de lítio de salmouras com alto teor no Chile e na Argentina. 

 1990  –  Sony fabrica a primeira bateria de Li-íon comercial. 

 A partir de 2005: 

      - o crescimento da demanda (dispositivos eletrônicos, EVs, ferramentas) e  dos 
preços, tornam atrativo o aproveitamento econômico do lítio de minerais (espodumênio); 

 
 
 
 
 
 

 Novos projetos com base em minerais de lítio estão em desenvolvimento em vários países 
(Canadá e Austrália), visando produzir Li2CO3 e LIOH grau bateria; 

 2017, baterias recarregáveis representaram mais de 43% da demanda mundial de LCE; 

 A participação de lítio proveniente de fontes minerais foi de 157 kt LCE (2017) no 
mercado global estimado de 340 kt LCE (46%).  

História moderna da produção de lítio 



 “O lítio tem um papel fundamental nesse novo cenário global, é o mais leve dos metais e tem 
grande potencial eletroquímico.” 

 “ As baterias de lítio têm alta densidade de energia, alta voltagem e descarga constante 
durante o ciclo operacional.” 

 Equipamentos de portabilidade (celulares, notebooks, ferramentas elétricas, etc); 

 Crescimento da população, enseja novas demandas de fornecimento de energia (fotovoltaico 
e eólica) com necessidade de sistemas para acumulação de energia (ESS), face às energias 
renováveis e sazonais; 

 Aquecimento global – compromisso dos países de redução da emissão de CO2; 

Importância do lítio no século XXI 

 Novo modelo de mobilidade (EVs), empresas como 
Tesla e BYD inauguram fábricas (Gigafactories) nos EUA 
e China ( China anunciou a pretensão de ter 5 milhões 
de carros elétricos circulando em 2020); 

 580 mil EVs foram vendidos na China em 2018; 

Tesla, Gigafactory 1 - maior telhado 
de painéis solares do mundo. 



 Mais de 8 bilhões de smartphones; 

 Mais de 3 milhões de carros elétricos em 

circulação (o crescimento anual de vendas em 

2017 foi superior a 50%); 

 Cerca de 300.000 ônibus elétricos operando 

em rotas comerciais regulares; 

 Aviões elétricos, balsas para transporte de 

veículos, motocicletas, caminhões e táxis estão 

disponíveis comercialmente e em operação; 

 Mais de 200 GWh de armazenamento em 

smartphones, tablets e laptops; 

 Mais de 15 GWh em baterias estacionárias; 

 Mais de 100 GWh de armazenamento em 

baterias de ferramentas elétricas. 

Uso comercial do lítio em baterias de íon-Li 

http://www.phylion.com/index.php 
Ref. The lithium-ion battery value chain new economy opportunities for Australia 

http://licotech.com/applications/ 
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PANORAMA MUNDIAL 



Reservas e recursos mundiais de lítio 

Espodumênio 

Ambligonita 

Petalita 

Lepidolita 

 Salar de Uyuni 

72% das reservas: Argentina e Chile 
(Total de 14x106 t Li); 

53% dos recursos: Argentina, Chile e Bolívia  
(Total de 61,4x106 t Li). 

Maior reserva de Li do mundo  
9x106 t Li  

Área = 10.000 km2 

Fonte: USGS, Mineral Commodity Summaries 2019 
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Salar de Atacama 
SQM; Rockwood 
1.800 ppm Li; 22.200 ppm K 
6,5 Mg:Li 
Produção de LCE: 50.000 tpa 

Salar Uyuni 
Comibol (Gov. Boliviano) 
420 ppm Li; 8.640 ppm K 
18,6 Mg:Li 

Salar de Olaroz-Cauchari 
Orocobre; Outros 
800 ppm Li; 6.600 ppm K 
2,8 Mg:Li 

Salar Salinas Grandes 
Orocobre; Outros 
1.409 ppm Li; 16.394 ppm K 
2,6 Mg:Li 

Salar de Rincon 
Admiralty Resources 
408 ppm Li; 7.440 ppm K 
8,6 Mg:Li 

Salar de Hombre Muerto 
FMC 
744 ppm Li; 7.440 ppm K 
1,5 Mg:Li 
Produção de LCE: 15.500 tpa 

Reservas e recursos mundiais de  lítio 

CANADÁ 

Recursos – 2M  

ESTADOS UNIDOS 

Reservas – 35.000 

Recursos – 6,8M  

SÉRVIA 

Recursos – 1M  

RÚSSIA 

Recursos – 1M  

PORTUGAL 

Reservas – 60.000 

Recursos – 130.000 

BRASIL 

Reservas – 54.000 

Recursos – 180.000  

CHINA 

Reservas – 1M 

Recursos – 4,5M  

RD CONGO 

Reservas – 1M 

AUSTRÁLIA 

Reservas – 2,7M 

Recursos –7,7M  

ARGENTINA 

Reservas – 2M 

Recursos – 14,8M  

CHILE 

Reservas – 8M 

Recursos – 8,5M  

BOLÍVIA 

Recursos – 9M   

MÉXICO 

Recursos – 1,7M  

ZIMBÁBUE 

Reservas – 70.000 

Recursos – 540.000 

USGS Mineral Commodity Summaries 2019 (toneladas) 
Reservas Totais – 14M 
Recursos Totais – 61,4M 

Minerais e 
Salmouras 

Salmouras 

Minerais 



Salar de Atacama 
SQM; Rockwood 
1.800 ppm Li; 22.200 ppm K 
6,5 Mg:Li 
Produção de LCE: 50.000 tpa 

Salar Uyuni 
Comibol (Gov. Boliviano) 
420 ppm Li; 8.640 ppm K 
18,6 Mg:Li 

Salar de Olaroz-Cauchari 
Orocobre; Outros 
800 ppm Li; 6.600 ppm K 
2,8 Mg:Li 

Salar Salinas Grandes 
Orocobre; Outros 
1.409 ppm Li; 16.394 ppm K 
2,6 Mg:Li 

Salar de Rincon 
Admiralty Resources 
408 ppm Li; 7.440 ppm K 
8,6 Mg:Li 

Salar de Hombre Muerto 
FMC 
744 ppm Li; 7.440 ppm K 
1,5 Mg:Li 
Produção de LCE: 15.500 tpa 

Plateau de Puna – triângulo do lítio 



Lithium, 2017 total 216 kt LCE Lithium, 2016 total 740 t LCE 

Hoffmann, K. Myths and realities in the lithium market. 10th Lithium Supply & Markets Conference Garcia, I. Sumário Mineral. DNPM. 2017 



Demanda de lítio por composto químico (t LCE) 

 A demanda por LiOH (e preços), está crescendo a uma taxa superior ao Li2CO3 devido à 
sua crescente aceitação em aplicações de bateria (baterias de íon-Li da Tesla). 

 Em 2014, carbonato e hidróxido foram responsáveis por 45% e 19% da demanda total 
de lítio. 

 A previsão para o crescimento do mercado de LiOH no ano de 2025 é de 31%. 

Fonte: https://seekingalpha.com/article/3650066-albemarle-m-confusion-drives-60-percent-upside 
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Catode material Lithium raw material supply 

LCO (small portable device) 
Lithium Cobalt Oxide 

Li2CO3 

NCA (such as Tesla S, Toyota Prius) 
Lithium Nickel Cobalt Aluminum Oxide  

LiOH 

NMC (such as GM Volt, Nissan Leaf) 
Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide  

LiOH required since high % Ni 

LFP (such as for ESS-Electric Storage 
Systems, Electric buses) 
Lithium Iron Phosphate 

LiOH is used by the top quality 
producers (currently =50% of 
world production is using LiOH) 

LMO 

Lithium Manganese Oxide  

Li2CO3 

Por que a preferência do LiOH sobre o Li2CO3 ? 

 O LiOH tem vantagens técnicas sobre Li2CO3 em função da química do material do catodo 
e do processo de sinterização (temperaturas mais altas); 

 Catodos fabricados com LiOH tem densidade de energia mais alta e são usados em 
baterias automotivas (EVs) e sistemas de armazenamento de energia (ESS; Grid Storage). 

Adaptado de http://www.slideshare.net/VictorCantore/nemaska-lithium-corporate-presentation-jan-04-2016-final 
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TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS 
  



Fonte: Adaptado de Talison Lithium 

Fontes de lítio/produtos/mercados 



Galaxy – China - 17.000 t/a Li2CO3, battery grade 

  
Spodumene 

Calciner 

Lithium Carbonate 
Product 

Pressure Filter 

Ion 
Exchange 

Filter 

Sulphating 

Leaching  
Tank 

Ball Mill 

Sulphuric Acid 

Cooler 

Dryer 
Soda Ash 

International Sales 

Residue 
H2O.Al2O3.4SiO2 

Sodium Sulphate 
Removal Plant 

Water 

Li2CO3 

Preciptation 

Caustic Soda 

Pressure   
Filter 

pH 
Adjustment 

Residue 
Ca, Mg, Fe, Al 

Residue 
Removal 

Spodumene  
6%Li2O; 5%H2O 

fonte: www.galaxyresources.com.au  

Galaxy – minério de Mount Cattlin, Austrália  

http://www.galaxyresources.com.au/


Extração de salmouras 
naturais do Salar de Atacama 
Concentração: 0,2% de lítio 

Evaporação da salmoura 
até atingir a concentração 

de 6% LiCl 

Planta Química La Negra: 
conversão química em 

Li2CO3 e LiOH 

Distribuição das salmouras 
em piscinas de evaporação 
para concentração do lítio 

Transporte da salmoura 
concentrada por 

caminhões para Usina de 
La Negra em Antofagasta 

 

SAIS QUE 
PRECIPITAM NO 
PROCESSO 
(SUBPRODUTOS) 

Halita 

Silvita 

Bischovita 

Carnalita de Li 

Carnalita de K 

Extração de salmoura de lítio no Atacama 



Considerações sobre os custos de produção e processos 

  Salmouras (Evaporitos) Minérios 

Pesquisa mineral 
Baixo custo  porém as reservas são 
difíceis de calcular 

Alto custo devido a sondagens 
porém de fácil mensuração 

Localização América do Sul (Plateau de Puna) 
Austrália, Canadá, Portugal, 
Brasil, Zimbabwe 

Processo 

Bombeamento de salmouras p/ 
piscinas de evaporação e concentração 
(12 a 18 meses) 

Usinas modernas e 
atualizadas 

Produção de co-produto (KCl) 
É necessário a conversão 
mineral a 1050°C 

Precipitação do lítio em outra região   

Vantagens Baixo OPEX Baixo CAPEX 

Desvantagens 

Não escalonável 
Alto OPEX devido a 
intensidade de energia e o 
custo de lavra 

Tempo de implantação   

Baixa recuperação   

Depende de condições climáticas   

Qualidade do 
produto final 

Inferior devido a presença de diversos 
íons (K+, Na+, Mg2+, Cl-, SO4

2-) 
Superior (preferido por 
fabricantes de baterias) 



Custos de produção (salmoura vs minério)  

Salmoura: 2.000 a 3.000 US$ 
Minério: 3.500 a 5.000 US$ 



LÍTIO BRASIL  

LiOH 

Minério 



ESPODUMÊNIO 

LEPIDOLITA E 

AMBLIGONITA 

ESPODUMÊNIO 

AMBLIGONITA 

LEPIDOLITA 

PETALITA 

MG 

PB 

CE 
RN 

  No Brasil, as principais reservas (54.000 t) estão localizadas nos 
Estados de MG, CE, RN e PB. 

Reservas e recursos nacionais 
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Produção 

Importação 

 Na década de 70 o Brasil já utilizava, petalita, lepidolita e espodumênio, na fabricação de 
cerâmicas, esmaltes e vidros especiais; 

 A ambligonita era utilizada na fabricação de sais de lítio pela Nuclemon; 

 1987 – Nuclemon encerra as operações: suprimento de minério (baixa qualidade e sazonal) 
e problemas ambientais (centro da cidade de São Paulo); 

 1992 –  Início da produção industrial de Li2CO3 e LiOH a partir do minério de espodumênio. 

Histórico da produção brasileira 



Produção brasileira de lítio 

Fonte:  DNPM,  Sumário Mineral 

 CBL (1992), compostos químicos (Li2CO3 e LIOH); 
 AMG (2018), concentraddo de espodumênio (90.000 + 90.000 (2ª fase) t/ano); 
 Sigma (2020), concentrado de espodumênio (220.000 t/ano). 
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Fonte: http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral 

 Exportações Valor FOB (US$) US$/t Quantidade (t) 

2019 (ago) 13.719.701 530 25.893 

2018 1.637.253 536 3.054 



Pureza 
Nacional         

(Grau técnico) 
Grau Bateria 

Carbonato de lítio (%) 98,8 >99,5 

Hidróxido de lítio (%) 54,8 >56,5 

Produtos de lítio 

Carbonato de lítio Hidróxido de lítio  



BATERIAS DE 
LÍTIO E EVs 

BYD eT8A Caminhão coletor/compactador 

de lixo. Bateria LFP. Autonomia + 200 Km.  

Zoe - Renault 

i3 - BMW 

Bolt - GM 

Leaf - Nissan 

BYD D9A Ônibus elétrico capacidade. 

Bateria LFP. Autonomia + 250 Km.  



Bateria de íon-Li 

 Catodo (+): LiCoO2, LiMn2O4 e LiFePO4, Li(NiCoAl)O2, LiNiMnCoO2; 

 Anodo (-) : Grafite (C); 

 Eletrólito : Sais de lítio (LiClO4) dissolvidos em solventes orgânicos; 

 Tensão: ordem de 4 V; 

 Energia: entre 100 a 220 Wh/kg; 

Fonte: www.meridian-int-res.com/Projects/EVRsrch.htm/How_Much_Lithium_Per_Battery.pdf 



Fonte: PINTO, C. E. Baterias de Íons de Lítio – Perspectivas e Desafios. III Seminário sobre Lítio-Brasil. CETEM/MCTIC. 
Rio de Janeiro. 2018. 

Projeto 
CBMM/Toshiba 



Rojas, F. D. et al. Mercado internacional del litio y su potencial en Chile. Cochilco, Dirección de Estudios y Políticas Públicas. 2017.  

Estados 

Unidos 

Crédito tributário de US$ 2.500 a US$ 7.500 por cada EV (em função 

do tamanho do veículo e da capacidade da bateria). 

China 
Venda de EVS: 10% em 2019 e 12% em 2020. Subsídios para a 

compra de EVs (US$ 5.000 e US$ 8.500). 

Japão Subsídios de até US$ 7.700 para compra de EVs. 

Noruega 
Proibição de venda de veículos de combustão em 2025. Atualmente 

37% das vendas de veículos são de Evs (isentos de impostos). 

Índia Á partir de 2030, só EVs. 

Alemanha À partir de 2030, só Evs.  

França 
Prefeitura de Paris proibirá em 2030 à circulação de veículos a 

combustão. 

Canadá 
Ontário, subsídio de C$ 14.000 na compra de EVs; Quebec, reembolso 

de C$ 8.000; Columbia Britânica, reembolso de C$ 5.000. 

Brasil 
Rota 2030 (2018), fixou o IPI de 7% a 20% (função do tipo de 

veículo). Antes, o IPI era de 25% para EVs e 13% para HEVs. 

Políticas governamentais para EVs no mundo 



DESAFIOS DA INDÚSTRIA 
BRASILEIRA DE LÍTIO 



Mercado secundário de lítio 
 Decreto nº 2.413, de 4 de dezembro de 1997. 
 
       Art 1º As atividades de industrialização, importação e exportação de minerais e minérios 
de lítio, de produtos químicos orgânicos e inorgânicos, inclusive suas composições, fabricados 
à base de lítio, de lítio metálico e das ligas de lítio e de seus derivados, todos contendo o 
elemento químico lítio considerado de interesse para a energia nuclear, observarão os 
procedimentos estabelecidos neste Decreto. 
 
        Art 2º Durante o prazo de cinco anos, contado da publicação deste Decreto, as 
operações de comércio exterior dos materiais referidos no artigo anterior somente serão 
realizadas mediante prévia autorização da Comissão Nacional de Energia Nuclear. (Prorrogação 
até 2002)  (Prorrogado até 2020, Decreto nº 5.473, de 21 de junho de 2005.) 
 

 E para as baterias de Li-íon, existe supervisão?  

 Qual o tamanho do mercado de baterias de Li-íon?  

 Qual o conteúdo de LCE (lithium carbonate equivalent) nas baterias?  



Bateria Potência (Wh) Conteúdo de LCE (g) 

Celulares 1,3 1,7 

Smartphone 1,6 2,1 

Tablet 25 19 

Notebook 50 37 

E-bikes 400 300 

EVs 30.000 450000 

Conteúdo de LCE por tipo de bateria 

Fonte:  Pérez, 2012. 4th Lithium Supply & Markets 
Conference 

Fonte: http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral 

Previsão 2019 ~2.582 LCE (t) 

2019 (agosto) 

Produto Importação (un) Total LCE (t) 

 Baterias íon lítio > 300 cm3 
35.010.545 74 

 Outras baterias íon lítio 5.002.050 185 

 Acumuladores elétrico íon lítio 48.615.097 924 

 Motocicletas e motonetas (E-bikes) 152.496 46 

 Celulares e smarthphones 4.101.390 9 

 Tablets 2.453.416 47 

 Notebooks e netbooks 335.438 12 

 EVs 9.463 426 

Total 1.723 



Reciclagem de baterias de íon-Li 

 Manuseio e estocagem apropriados das baterias utilizadas (seleção);  

 Risco de explosões e incêndio;  

 Comprometimento de todos os materiais com valor econômico passíveis de 
recuperação;  

 Incompatibilidade nas linhas de reciclagem de baterias de íon-Li e Pb-ácido;  

 Contaminação cruzada e baixa eficiência de reciclagem; 

  Importação de 2.582 t de LCE prevista para o ano de 2019. 

 Quantidade de baterias usadas: geração X coleta X reciclagem 

Desafios tecnológicos:  

Tipo de bateria  utilizadas coletadas eficiência 

primárias Li  150 t  7 t  4,80% 

 íon-Li  1750 t  31 t  1,80% 

Fonte: França, S.C.A. e Braga, P.F.A. Desafios para a produção sustentável do lítio no Brasil. III Seminário sobre 
Lítio-Brasil. CETEM/MCTIC. Rio de Janeiro. 2018; Randell et al. (2016); CSIRO (2018) 



CADEIA PRODUTIVA DO 
LÍTIO NA AUSTRÁLIA 



Matérias primas 
Processamento 
compostos de Li 

Usuário final Baterias de íon-Li Componentes para bateria de lítio 

Salmouras Carbonato de lítio 

Espodumênio 

Lepidolita 

Hidróxido de lítio 

Cloreto de lítio 

Anodos 

Eletrólitos 

Catodos 

Precursor de lítio 

Hexafluorfosfato 
de lítio Armazenamento 

de energia (ESS) 

EVs 

Eletrônicos de 
consumo 

Pack de bateria 

Célula de bateria 

Separadores 

A cadeia da indústria de baterias de íon-Li 

Referência:  Adaptado Deutsche Bank, in The Lithium-ion 
Battery Value Chain – New Economy Opportunities for Australia 



 Austrália participa apenas com 0,53% do referente ao minério exportado (US$ 1,13 

bilhão). Cerca de 99,5% do valor do minério de lítio australiano são adicionados a um 

mercado de valor estimado de US$ 213 bilhões. 

 São necessárias cerca de 2,5 t de minério para produzir aproximadamente 650 kg de 

concentrado com 6% Li2O  (~80% de recuperação de lítio). 

Participação na cadeia produtiva do lítio 

$1.13 bn $0 m $0 m $0 m $0 m $740 m $31.1 bn $22.1 bn $2 bn $213 bn 

0.53% do Valor da Cadeia Realizado na Austrália 

2017 

Austrália 
Resto do 
Mundo 

Mineração/ 
Concentração 

Produção de 
Células para 

baterias 

Produção 
Eletroquímicos 

Processamento/ 
Refino 

 

Packs de Baterias 
Montagem  de 

Sistemas 

Minério vs  
Salmoura 

LiOH/Li2CO3 Grafite; Al; Ni; 
Cu; Si; Co; etc 

Sinterização/ 
Montagem 

 

Fabricação, 
Distribuição, 

Gerenciamento 

Referência:  Adaptado de  Future Smart Strategies, 2018 



Exportação de espodumênio australiano 

661 US$/t 



 A indústria nacional de lítio existe desde a década de 70 (NUCLEMON) e o mercado atual 
(750 t/ano de LCE) é equivalente a 1988; 

 Existe pouco desenvolvimento tecnológico, não obstante a troca da matriz mineral 
(ambligonita /espodumênio); 

 O “regime de anuência prévia”,  pode estar associada ao pouco desenvolvimento em P&D 
do lítio no país. Têm-se poucas informações e pesquisas sobre recursos/reservas, 
tecnologias/processos e novos produtos; 

 As reservas/recursos nacionais de lítio são potenciais, mas deve-se realizar o aproveitamento 
integral do pegmatito; 

 Atenção especial para o resíduo da extração do lítio (~90%) e os finos da lavra; 

 Brasil está em estágio de desenvolvimento do lítio, com 2 novos projetos : 

 - AMG Mineração (90.000 + 90.000 t/ano de conc. espodumênio); 

 - Sigma Mineração (220.000 t/ano de conc. espodumênio). 

  Já existe exportação de concentrado de lítio (26.000 t até ago 2019); 

Considerações finais 



 Desenvolvimento de um programa para reciclagem de baterias de íon-Li, em 2019 
~2.500 t de LCE importadas; 

 Desenvolvimento de produtos básicos de lítio (carbonato e hidróxido) grau bateria, para 
atender futuros projetos ou clientes de baterias íon-Li; 

 Rota 2030 ainda é pouco (???) para a consolidação de EVs no país. 

 Existe necessidade de anuência prévia do  CNEN para importação de produtos de lítio? 

 Produção brasileira de lítio (2017): ~750 t/ano LCE  

 Importação de  lítio em baterias (2019): ~2.500 t/ano LCE 

Considerações finais 
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 Resolução CNEN n° 03/1965 
Item 16 - Estabelece que os concessionários de lavras de minérios de lítio e berílio 
poderão exportar até o máximo de 10 % das reservas medidas remanescentes, 
quando tiverem a pesquisa de suas jazidas comprovadas por técnicos da CNEN; 
 
 Resolução CNEN Nº 227/2018 
Art. 1º- Fixar para o exercício de 2018, as cotas anuais para exportação, abaixo 
especificadas, dos elementos de interesse para a energia nuclear, sob a forma de 
minerais, minérios e concentrados, com base nos óxidos contidos: 
Lítio: até um total de 3.500 toneladas em óxido de lítio contido (Li2O); 
 
Para o Lítio, foram considerados os dados de reserva medida informados em 2017 
pelas empresas. A reserva medida total informada pelas empresas em 2017, é de 
76.113 toneladas de Li2O. 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

Exportação de minério de lítio 



O lítio na indústria nuclear 

  Existem na natureza dois isótopos estáveis de lítio: Li-7 (92,5%) e Li-6 (  7,5%); 

 Li-7 (LIOH) usado no controle de água de resfriamento de reatores PWR (2,2 ppm); 

 Li-7 (LIF) componete chave no fluído de resfriamento de reatores MSR; 

 Li-6 fonte de trítio para armas e reatores nucleares de fusão. 

 Li-7 enriquecido a partir do mineral de lítio produzido na Rússia e China (pureza 99,95%); 

 Uma usina nuclear PWR consome 6-7 kg/ano de LiOH (nuclear); 



 Comparação entre os tipos de bateria de íon-Li em veículos elétricos. 

 Quanto mais o gráfico se estender ao longo de um eixo, melhor o desempenho dimensão. 

 Eixos: energia; energia específica; segurança; desempenho; ciclo de vida e custo. 

Tipos de bateria de íon Li 

Projeto CBMM/Toshiba 

Fonte: ROSOLEM, M. F. Baterias de íon lítio – estado da arte. III Seminário sobre Lítio-Brasil. CETEM/MCTIC. Rio de Janeiro. 2018. 
             VICENTE, A.A. Bateria de iões de lítio Uma breve revisão. III Seminário sobre Lítio-Brasil. CETEM/MCTIC. Rio de Janeiro. 2018 

(LCO) 



Fonte: 2017 Battery raw material demand model 2018Q1 


