
 

 

Seminário discutirá o papel do lítio no Brasil 

O Centro de Tecnologia Mineral – CETEM está organizando o II 

Seminário sobre Lítio no Brasil, previsto para o próximo dia 21 de julho, 

na Cidade Universitária, no Rio de Janeiro. Temas como a importância do 

lítio para graxas lubrificantes, baterias, carros elétricos serão debatidos 

juntamente com assuntos relativos a mercado, produção, importação, 

investimentos e ações governamentais. 

Segundo os organizadores, o objetivo do semimário é apresentar as perspectivas 

tecnológicas e de mercado para os compostos de lítio, com especial atenção ao 

atendimento à demanda do setor automobilístico - veículos elétricos e hibridos. 

É esperado um público multidisciplinar, universidades, governo (MME, MCTI e 

MDIC), centros de pesquisas, FINEP, ABDI, indústrias etc. Ao final do seminário 

(ainda não confirmado) está planejado fazer uma mesa redonda sobre lítio e seu 

entorno. 

O programa preliminar proposto é o seguinte: 

9:00 h - Abertura 

Dr. Fernando Lins - Diretor do 
CETEM; 

9:15 h - Investimentos e ações 

governamentais em baterias íon-
lítio 
Alexandre Cabral, MDIC; 

9:30 h - Recursos e reservas de 

lítio (nacional e internacional) 
Davi Siqueira, DNPM; 

9:45 h - Projeto Pegmatitos 
Litiníferos do Jequitinhonha 

Vinicius / Luana CPRM, MG; 

10:00 h - Mercado internacional 
e novos players 
Silvia França, CETEM; 

10:15 h - Processo ácido X 

processo alcalino para produção 
de lítio 
Paulo Braga, CETEM; 

10:30 h - COFFEE BREAK 

10:45 h - Importância do lítio 

como lubrificante 
Pedro Belmiro / Manoel Honorato, 

IBP; 

11:00 h - O lítio para fármacos, 
requisitos, usos e aplicações 

Carbolithium (Eurofarma) Carbolin 
(Actavis), Litiocar (Biosintética), 

Neurolithium (Cristália); 

11:15 h - Baterias de íon-lítio 
Fátima Rosolen / Raul Beck– CPqD; 

11:30 h - Demanda atualizada de 
lítio contido em baterias de íon 

lítio 
Sílvia França e Paulo Braga, CETEM; 

12:00 h - INTERVALO PARA 
ALMOÇO 

13:30 h - Carro elétrico nacional 

Prof. Luiz Pecorelli, UERJ, 
coordenador do Grupo de Estudos de 
Veículos Elétricos – GRUVE; 

13:45 h - Regime de Anuência 

Prévia 
Renato Machado Cotta, CNEN; 

14:00 h - Produção de compostos 
de lítio no Brasil 

CBL – Cia Brasileira de Lítio. 

 
 



 

Os contatos podem ser feitos em: 

Centro de Tecnologia Mineral – CETEM 
Av. Pedro Calmon, 900 – Cidade Universitária 
Rio de Janeiro – RJ 

Telefone: (21) 3865-7222 


