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INTRODUÇÃO 

A busca global pelo desenvolvimento 
sustentável é cada vez mais acirrada. Em prol de 
desacelerar a crise climática, as tecnologias 
baseadas em fontes energéticas renováveis, como 
a mobilidade elétrica, entram na pauta como uma 
das soluções para este dilema. A transição de 
energias fósseis para aquelas renováveis também 
envolve seu armazenamento em baterias, que 
buscam gradativamente melhor eficiência. O lítio, 
embora já conhecido por outros usos 
(medicamentos, cerâmica e lentes, graxas, 
polímeros etc), neste panorama se torna uma peça 
fundamental por sua capacidade de armazenar 
maior quantidade de energia de maneira leve e 
compacta. Desta forma, o lítio cumpre as 
condições de um recurso estratégico citadas por 
Fornillo (2018): ser fundamental no funcionamento 
do modo de produção capitalista, na manutenção 
da hegemonia regional e mundial e no 
desenvolvimento de uma economia verde.  

No mundo, os maiores depósitos estão 
localizados na América do Sul, nos salares da 
região andina, abrangendo Chile, Argentina e 
Estado Plurinacional de Bolívia (Tabela 1). Embora 
o recurso seja abundante nos evaporitos destas 
salmouras, também é extraível de pegmatitos 
graníticos (espodumênio, lepidolita, petalita, 

ambligonita), porém de maneira mais custosa e 
complexa (BRAGA; SAMPAIO, 2008).  

Em conjunto, os três países de maior 
reserva de lítio compreendem o chamado 
Triangulo do Lítio (Figura 1).  

Figura 1: Salares do Triângulo do Lítio na América do Sul. 

 

Fonte: CALVO, 2019. 

A presença e abundância de recursos 
naturais atrai e desperta interesses para a região, 
alvo de debates e tensões. Não parece coincidência 
que os três compartilhem um passado e presente 
comum na América do Sul: o extrativismo. 
Adaptado às novas mudanças do capitalismo 
moderno, o neoextrativismo (SVAMPA, 2019) se 
apresenta como a atual modalidade de 
acumulação e apropriação da natureza, baseado 
em uma superexploração dos recursos naturais e 
na reprimarização da economia.  

Svampa (2019) descreve neoextrativismo 
segundo cinco principais características: a posição 
central na acumulação contemporânea; sua 
acentuação à crise socioecológica; a conexão 
estreita com o capitalismo neoliberal e financeiro; 

Bolívia 21

Argentina 19,3

Chile 9,6

Austrália 6,4

China 5,1

Total global 78

Tabela 1: Reservas de Lítio em 2021   

(em Milhões de Toneladas)

Fonte: USGS (2021). Elaboração 

própria.
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sua função como panorama exacerbado da 
reconfiguração global em uma transição 
hegemônica; e por fim, sua relação entre regime 
político, democracia e direitos humanos com o 
aumento da violência contra a oposição popular. 
Todos estes itens são também comuns ao caso do 
lítio na América do Sul.  

Porém, o cenário poderia inverter-se? Ou 
estariam os países latino-americanos fadados a tão 
conhecida “maldição dos recursos naturais”? O 
debate acerca da governança a respeito do novo 
recurso é retomado: trará um desenvolvimento 
técnico-científico local ou continuará com simples 
exportações em grande escala? A partir de uma 
análise panorâmica, será possível rascunhar uma 
tentativa de resposta modesta para estes 
questionamentos. 

A cadeia de produção das baterias de lítio, 
descrita por Jones, Acuña e Rodríguez (2021a), 
envolve a preparação de precursores (utilizam 
sulfato de cobalto, níquel e manganês), a 
sintetização do cátodo (materiais precursores 
ativos com o lítio), que em conjunto com o ânodo, 
produzem as células e por fim, a montagem destas 
em pacotes de baterias. O processo de montagem 
da bateria é o ponto mais especializado de toda a 
cadeia e envolve alto valor agregado (JONES; 
ACUÑA; RODRÍGUEZ, 2021a), enquanto o preço 
da matéria prima, carbonato de lítio, é cerca de 
0,6% do valor de uma bateria de carro 
(FORNILLO, 2018).  

Nesta linha, se assiste a um crescimento da 
demanda por baterias de litio em detrimento de 
seus outros usos industriais. Em 2015, 35% da 
produção de lítio eram destinados a produção de 
bateria e 65% para fins industriais diversos, 
panorama invertido em 2019, quando 43% foram 
destinados a indústria e 57%  para baterias 
(JONES; ACUÑA; RODRÍGUEZ, 2021b).  Por sua 
vez, a demanda por baterias de lítio é, em grande 
parte, para a produção dos veículos elétricos, e não 
para aparelhos eletrônicos (celulares, notebooks, 
tablets etc.).   

Há uma tendência de integração vertical 
desta cadeia produtiva, a medida em que os 
fabricantes buscam reduzir seus custos e agregar 
valor. Outra tendência observada é a de 
regionalização do comércio e produção, com 
exceção do fornecimento de carbonato ou 
hidróxido de lítio. Visto que as baterias de veículos 
elétricos enfrentam dificuldades em ser 
transportadas por longas distâncias, o 
fornecimento de baterias é o mais próximo 
possível das fábricas de automóveis, que por sua 

vez, também são instaladas nas proximidades dos 
consumidores (JONES; ACUÑA; RODRÍGUEZ, 
2021a).  
 No mundo, a produção de baterias tem 
como núcleo o Sudeste Asiático. Japão e Coréia do 
Sul protagonizam a pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico neste setor há um bom tempo e, 
recentemente, a China demonstra sua potência no 
ramo (ZÍCARI, 2015). Somente a China foi 
responsável, em 2019, por 70% da produção dos 
materiais de cátodos e por 55% do consumo global 
de produtos de lítio (JONES; ACUÑA; 
RODRÍGUEZ, 2021b). Em conjunto com Estados 
Unidos, são grandes potências nesta cadeia, 
detendo grande parte desta tecnologia e 
atendendo a demanda crescente advinda da 
Europa, América do Norte e China (BONILLA, 
2021). 

A estratégia das empresas neste setor da 
mobilidade elétrica, em sua maioria europeias, 
asiáticas ou norte-americanas, é de assegurar o 
acesso a este recurso por um longo período. Assim 
estabelecem parcerias e financiam projetos em 
conjunto com as mineradoras. Zícari (2015) 
exemplifica o caso que ocorre na Argentina, onde 
a montadora Toyota (Japão) se une com a 
mineradora Orocobre Ltd. (Austrália) na 
exploração do Salar de Olaroz. Assim como 
realizado pela Magna e Mitsubishi (Japão) em 
parceira com a mineradora Lithium Americas 
(Canadá) no Salar de Cauchari, e outros exemplos 
da região.  Segundo o levantamento de Bonilla 
(2021), a oferta global de lítio é oligopolista,  
concentrada em poucas empresas e países. 
Austrália, Argentina, Chile e China foram 
responsáveis por 96% da produção de lítio, sendo 
operadas por apenas quatro empresas: Talison, 
SQM, Albemarle e Livent (BONILLA, 2021). 
 Na América do Sul, o Chile foi o primeiro 
vértice do Triângulo do Lítio a designar uma 
governança específica para o recurso. Foi durante 
o período de ditadura militar de Pinochet, em 1979 
que o lítio foi elevado à categoria de recurso 
estratégico com regulação estatal, porém associado 
a interesses nucleares (SLIPAK; REVECO, 2019). 
Em 1980, a Corporación de Fomento de la Producción 
(CORFO) cria a Sociedad Chilena de Litio (SCL) e 
inicia o desenvolvimento de projetos para extração 
do recurso no Salar de Atacama, em parceria com 
a Foote Mineral Company (posteriormente 
Albermale). Em 1989, esta empresa compra a parte 
de SCL e inicia a extração das salmouras, e em 
1993, no mesmo salar, a SQM inicia sua 
exploração. O atual código de mineração chileno 
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(de 1983) estabelece que o lítio somente pode ser 
explorado por empresas estatais ou através de 
contratos de operação, como é o caso da SQM e 
Albermarle, renovados em 2016-2018, após 
polêmicas envolvendo práticas corruptas. Em 
2014, foi convocada a Comissão Nacional do Lítio 
pela então presidente Michelle Bachelet, para 
propor novas políticas nacionais a respeito do 
recurso. Em seu relatório final, enfatizou a 
ausência de regulamentos e controle estatal nas 
minerações ativas, defendendo o desenvolvimento 
de um modelo de governança sustentável que 
consiga agregar valor à produção, por meio de 
investimentos em pesquisa e desenvolvimento 
(ARGENTO, PUENTE, 2019). Embora tenha se 
mantido por anos em posição de destaque na 
produção no ramo, foi ultrapassado pela Austrália 
em 2017, que em 2021 respondeu por cerca de 48% 
da oferta global (JONES; ACUÑA; RODRÍGUEZ, 
2021b). 
 No caso argentino, o lítio é considerado 
recurso estratégico, mas não recebe uma legislação 
própria, ficando a cabo das províncias sua 
jurisdição e regulamento (SLIPAK, REVECO, 
2019). Neste cenário, estabelece-se uma disputa 
regional na atração dos investimentos externos, 
com destaque para as províncias de Salta e Jujuy. 
Enquanto Salta possui jurisdições que facilitam a 
entrada destas empresas e, concomitantemente, 
realiza investimentos em infraestruturas que 
barateiem os custos privados, Jujuy procura 
maximizar a participação estatal nas extrações, por 
meio da empresa estatal JEMSE, que participa 
como sócia minoritária, investindo também no 
desenvolvimento sociotécnico (BARANDIARÁN, 
2019). Foi na virada do século que se iniciaram as 
explorações de lítio na Argentina. Após a rejeição 
popular boliviana à empresa FMC (atual Livent) 
que planejava instalar-se no Salar de Uyuni, a 
mesma migrou para o território argentino, no Salar 
de Hombre Muerto (SLIPAK, REVECO, 2019). 
 No que tange o lítio, o Estado Plurinacional 
da Bolívia possui uma governança hierárquica 
(LEÓN; MUÑOZ; SÁNCHEZ, 2020), que busca 
desde 2007, com a presidência de Evo Morales, um 
planejamento estratégico para o recurso, sempre 
em confluência com a participação e articulação 
com as diferentes escalas de poder nacionais (das 
comunidades ao governo plurinacional). O projeto 
delineado “Estrategia Nacional de Recursos 
Evaporíticos” é descrito no relatório “De la salmuera 
a las baterías: soberanía y cadenas de suministro 
globales”, traçando investimentos altos em 
pesquisa e tecnologias para o desenvolvimento 

liderado pela inovação científica 
(BARANDIARÁN, 2019). O planejamento conta 
com três fases: produção de carbonato de lítio e 
cloreto de potássio; produção industrial de 
compostos químicos; e produção de baterias 
(FORNILLO, 2018). Em 2008, foi criada a estatal 
Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) que é a 
responsável por realizar as atividades de 
prospecção, exploração, aproveitamento, 
beneficiamento, instalação, implementação, 
operacionalização e administração dos recursos 
evaporíticos, dos complexos de química 
inorgânica, da industrialização e comercialização 
(YACIMENTOS DE LITIO BOLIVIANOS, 2022). 
Embora o marco regulatório seja de protagonismo 
majoritário de empresas estatais, é permitida a 
participação privada em certas etapas, 
principalmente para transferência de 
conhecimento e experiência, como ocorre com a 
ACI Systems (Alemanha) e Xinjiang TBEA Group 
Baocheng (China) (JONES, ACUÑA, 
RODRÍGUEZ, 2021a).  

Recentemente, quatro projetos estão em 
operação na região, todos no Chile e Argentina. No 
territorio chileno encontram-se operados pela 
Albermale e SQM, ambos no Salar de Atacama, 
sendo que apenas no último há produção de 
hidróxido de lítio. Por sua vez, no salar argentino 
de Hombre Muerto se localiza a mineradora 
Livent e no Salar de Olaroz a exploração é operada 
pela Orocobre, Toyota Tsusho e JEMSE (JONES; 
ACUÑA; RODRÍGUEZ, 2021b). No salar de 
Uyuni, na Bolívia, o projeto de cooperação entre 
YLB e ACI Systems ainda não está em operação.  

A extração do lítio nos salares, 
tradicionalmente, envolve a técnica de 
evaporação, captando cerca de 2 milhões de litros 
de água para cada 1 tonelada de lítio extraída. 
Neste procedimento, a salmoura, líquido rico em 
sais, é bombeada para grandes piscinas de 
decantação onde a água evapora, permanecendo 
seu conteúdo salino. Após isso, são realizadas 
operações químicas que resultam em carbonato ou 
hidróxido de lítio (ROMEO, 2019). Ambos são 
utilizados para produção de baterias, sendo que o 
carbonato vale-se na fabricação de baterias mais 
tradicionais, enquanto o hidróxido possui um 
maior valor agregado e é empregado na fabricação 
de baterias com densidades mais elevadas 
(JONES; ACUÑA; RODRÍGUEZ, 2021b). 

Este procedimento é responsável pela 
captação e poluição de grandes quantidades de 
água, por meio dos diversos componentes 
químicos, em uma região bastante árida. As 
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populações indígenas e campesinas inseridas neste 
local clamam por seu reconhecimento e direito de 
consulta. Segundo o Observatório de Conflitos 
Mineiros da América Latina (2022), existem cinco 
registros de conflitos relacionados à extração de 
lítio, estando localizados nos Salares del Hombre 
Muerto, de Olaroz de Caucharí na Argentina e no 
Salar de Atacama, Chile. Todos esses conflitos 
apresentam em comum a disputa pela água. 
Outras implicações da extração litífera se sucedem 
na agricultura ancestral local (milho, trigo, quinoa, 
batata, feijão, cebola) na pecuária (cabras, ovelhas, 
lhamas), na extração de sal, no artesanato e no 
turismo da paisagem única destes salares andinos. 
Surpreendentemente, o impacto efetivo na 
biodiversidade e no equilíbiro do balanço hídrico 
não são contabilizados, visto a ausência de estudos 
da região, já que todos são realizados pelas 
próprias empresas mineradoras, não atribuindo 
total confiabilidade (ARGENTO; PUENTE, 2019). 

 
METODOLOGIA 

A metodologia empregada nesta pesquisa 
envolveu como ação central a revisão bibliográfica, 
por meio de consulta, revisão e interpretação de 
fontes diversas. Na revisão bibliográfica, foi 
utilizado como procedimento o levantamento, a 
identificação, sistematização e análise do material, 
tais quais livros, artigos de revistas acadêmicas, 
teses e dissertações, relatórios e análises de 
organizações como a CEPAL. As buscas foram 
efetuadas em diversas fontes e bases disponíveis 
na internet e no Sistema de Bibliotecas da Unicamp 
(SBU). Um procedimento importante foi a 
investigação em periódicos jornalísticos (jornais, 
revistas e agências de notícias) sul-americanos e 
outros. Também foram consultados sítios 
eletrônicos de ONGs (como o Observatório 
Plurinacional de Salares Andinos) e de imprensa 
independente que dispõem de documentos, 
informações, dados, entrevistas e propostas. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Por meio deste levantamento, observa-se 
que há uma oportunidade relevante de soberania 
energética, ambiental e ecológica vinculada à 
produção de baterias de lítio (FORNILLO, 2016). 
Porém, a cadeia de fornecimento de baterias de 
lítio é extremamente regionalizada, além de ser 
baseada em conhecimento técnico-científicos 
especializados (JONES, ACUÑA, RODRIGUEZ, 
2021a). A inserção dos países do Triângulo do Lítio 
neste mercado não será realizada de maneira 
simples, e dependerá de alguns pontos chave.  

Primeiramente, de uma integração regional 
que forneça em conjunto os recursos minerais que 
não estão presentes nos territórios andinos, como 
níquel, cobalto, manganês, grafite, entre outros 
essenciais para a produção dos ânodos e cátodos.  

Seriam também necessários esforços no 
desenvolvimento de capital humano, investindo 
em instituições científicas para pesquisa destas 
tecnologias. Políticas industriais e financeiras 
conjuntas no subcontinente se tornam 
fundamentais para um desenvolvimento com 
maior complexidade da base produtiva 
(BONILLA, 2021). O estabelecimento de um 
mercado consumidor regional é fundamental para 
gerar a demanda necessária para a continuidade 
da produção, em um cenário de incentivos as 
tecnologias “verdes”, como a mobilidade elétrica.  

Por fim, mas não menos importante, a 
mineração de lítio, assim como qualquer outra 
atividade extrativa, deixa rastros de destruição na 
paisagem em que se realiza. Associar estes 
territórios a “zonas de sacrifício”, como realizado 
em governanças de mercado, à mercê do capital e 
interesses hegemônicos, é continuar trilhando o 
caminho neoextrativista (SVAMPA, 2019). As 
vantagens econômicas, lançadas pela demanda do 
lítio como recurso chave para a transição 
energética, precisam inverter a lógica verticalizada 
(de cima para baixo). Esta janela de oportunidades 
tem de abarcar a participação das comunidades 
indígenas e campesinas dos salares, além de 
buscar utilizar a industrialização de baterias para 
alavancar tecnologias renováveis, trazendo maior 
soberania para os territórios latino-americanos.   
 

CONCLUSÕES 
 O lítio ganha relevância no panorama atual 
de transição energética por meio da produção de 
baterias leves e potentes. Os salares andinos 
(Argentina, Chile e Estado Plurinacional da 
Bolívia) compreendem as maiores reservas 
mundiais do recurso. A cadeia produtiva e 
consumo de baterias, porém, é extremamente 
regionalizada no Sudeste Asiático, Europa e 
América do Norte. Atualmente, nenhum dos 
países latino-americanos participa desta cadeia, 
sendo meros exportadores de carbonato de lítio, 
comandado por empresas transnacionais, 
seguindo o modelo Neoextrativista. Chile e 
Argentina possuem governanças similares a 
respeito do lítio – de mercado – com privatizações 
e concessões, enquanto a Bolívia, através de uma 
governança hierárquica, preserva uma posição de 
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maior soberania com o recurso, embora também 
realize parcerias público-privadas.  

Buscamos discutir o panorama atual 
geopolítico do lítio, e apontar algumas barreiras 
que precisarão ser ultrapassadas pelos Estados sul-
americanos caso queiram ultrapassar o modelo 
neoextrativista. Integração regional, investimento 

em pesquisa e tecnologias, estabelecimento de um 
mercado local e um modelo de governança 
hierárquico são alguns dos apontamentos 
levantados para um desenvolvimento prolongado, 
que busque agregar valor e contemple por inteiro 
seus territórios, superando sua devastação. 
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