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A Companhia Brasileira de Lítio (CBL) é uma em-

presa 100% nacional e pioneira na lavra subter-

rânea de pegmatito litinífero e no beneficiamen-

to do espodumênio, principal fonte do metal lítio. 

A empresa iniciou suas operações em 1991, 

na Mina da Cachoeira, em Araçuaí, município 

mineiro do Vale do Jequitinhonha. Sua planta 

química fica a 180 quilômetros, na cidade de 

Divisa Alegre, na mesma região. 

Atualmente, a CBL emprega diretamente 320 

pessoas e gera outras centenas de empregos 

indiretos. Para maximizar a contratação de pes-

soas das rendondezas, a empresa tem políticas 

de capacitação de mão de obra local. 

Ainda hoje, a CBL é uma das poucas empresas 

no mundo a dominar a tecnologia integrada 

minério-concentrado-composto com qualidade 

para atender a praticamente todas as aplicações 

para compostos de lítio.

Suas operações de mineração e de planta quí-

mica seguem padrões rigorosos de preservação 

ambiental e segurança. A empresa tem alto índi-

ce de recirculação de águas de processo e não 

utiliza barragens em suas operações. Seus pro-

dutos, coprodutos e resíduos sólidos são trata-

dos, armazenados e destinados com correção 

ambiental. A CBL faz monitoramento constante 

da análise de efluentes e cursos d’água vizinhos 

para prevenir alterações, não tem passivos 

ambientais e atende integralmente suas Licen-

ças de Operação. Além disso, em quase 30 anos 

de operação, a CBL nunca registrou qualquer 

acidente fatal com colaboradores.

Atualmente, 67% das ações da companhia per-

tencem a empresários brasileiros com grande 

experiência em empreendimentos de minera-

ção e metalurgia. Os outros 33% foram adquiri-

dos pela Codemge Participações, majoritária da 

Companhia de Desenvolvimento Econômico de 

Minas Gerais (CODEMIG), em 2018. 

Essa aquisição foi fundamental para a  

criação de uma plataforma industrial capaz de 

desenvolver soluções avançadas de  

armazenamento de energia para os novos 

mercados de mobilidade elétrica e de geração 

distribuída que estão surgindo.
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operações  
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diretos na região
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O que fazemos

Tecnologia de ponta na 
extração e beneficiamento 
mineral e na produção  
de composto de lítio
A mineração da CBL ocorre na Mina da Cachoeira, de onde é extraído o 

pegmatito litífero. Esse minério é beneficiado até se tornar concentra-

do de espodumênio, utilizado para a produção de compostos de lítio.

Os produtos da CBL atendem a uma vasta gama de aplicações, como 

graxas lubrificantes, baterias de íon-lítio, pós fluxantes, sais de trata-

mento térmico, uso farmacêutico, cerâmicas e vidros, entre outras.

As galerias da Mina da Cachoeira atingem até 

200 metros de profundidade e até nove quilô-

metros de extensão. Existem lá reservas mi-

nerais suficientes para 30 anos de operações 

seguindo o programa contínuo de exploração 

mineral desenvolvido pela empresa.

A extração do minério é feita pela CBL por meio 

do método sublevel stopping, que segue pa-

drões rigorosos de qualidade e de segurança, 

incluindo operações com uso de pás carrega-

deiras comandadas por controle remoto, per-

furatrizes Jumbo, software de sequenciamento 

de lavra e estudos e acompanhamento geome-

cânico das aberturas geradas durante a lavra.

Da Mina da Cachoeira são extraídos pegmatitos 

litiníferos de excelente qualidade (1.6% LiO2). 

A usina de beneficiamento é alimentada pelo 

pegmatito litinífero, que passa por britagem e 

classificação granulométrica, é processado 

em unidade de meio denso até se tornar con-

centrado de espodumênio, produto final das 

operações da Mina da Cachoeira.

Esse concentrado de espodumênio é rece-

bido pela planta química da CBL, localizada a 

cerca de 180 km de distância da Mina da Ca-

choeira, em Divisa Alegre. Ali, a produção dos 

compostos de lítio começa com o processo 

da rota ácida, preferida pelos maiores pro-

dutores mundiais, com tecnologia adaptada 

pela CBL para condições locais específicas. 

Os produtos da empresa são qualificados  

em mercados exigentes como Japão, China  

e Alemanha. Sua unidade de mineração  

obteve o Certificado ISO 9001-2015 e a  

unidade química está em fase final de  

implantação desta certificação.

200 
metros

1.500
ton/ano

é a profundidade das galerias 
da Mina da Cachoeira

30.000 
ton/ano
é a capacidade de produção 
de concentrado de  
espodumênio da CBL

é a capacidade de produção 
de carbonato de lítio 
equivalente (LCE) da CBL

9
quilômetros
é a extensão das 
galerias até o momento
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Início das operações 
na Mina da Cachoeira, 
em Araçuaí, Vale do 
Jequitinhonha (MG)

Início da comercialização 
do carbonato de lítio (grau 
técnico) e hidróxido de lítio

Comissionamento  
da concentração  
por Meio Denso

Modernização da lavra 
com perfuratrizes Jumbo

Fatos que 
marcaram 
a nossa 
história
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Início da utilização de 
carregadeiras operadas 

por controle remoto

1991
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Início da produção 
de carbonato de lítio 

(grau bateria)

CBL é eleita “Empresa do  
Ano” do setor mineral pela  

revista Brasil Mineral 

Codemge adquire 33% 
das ações da CBL, que se 
mantém 100% brasileira

CBL atinge sua capacidade atual 
de produção anual de 30 mil 

toneladas de concentrado de 
espodumênio e 1,5 mil toneladas 
de carbonato de lítio equivalente 

(LCE na sigla em inglês)

2013

2015
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A CBL atua em uma região bastante carente do 

Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas Ge-

rais, na divisa com a Bahia. Ao longo dos anos, a 

implantação da empresa e sua geração de em-

pregos e renda contribuíram para a melhoria de 

indicadores sociais. Entre 1991 e 2010, segundo 

o IBGE, os IDHs de Araçuaí e Divisa Alegre evo-

luíram de de 0,3 para 0,6.

Um dado que demonstra o impacto da empresa 

para a região é que, apenas em 2018, a CBL pagou 

mais de R$ 32 milhões em impostos e tributos. 

A empresa sabe, no entanto, que embora essa 

contribuição obrigatória seja determinante para a 

sobrevivência da região, ela não é suficiente para 

melhorar a vidas das pessoas que ali estão. 

É por isso que ano a ano a empresa faz doações 

em dinheiro, material e mão de obra para aten-

der necessidades sociais, de saúde, educação, 

cultura e esportes, especialmente das comu-

nidades de Araçuaí, Itinga e Divisa Alegre. De 

acordo com a demanda, a CBL financia obras e 

projetos, além de estabelecer convênios com 

hospitais e outros serviços de saúde. 

Em 2019, as contribuições 
da CBL já ultrapassaram  
R$ 1,5 milhão

Nas páginas seguintes, a CBL apresenta  

histórias reais de pessoas e instituições que 

foram beneficiadas pelas suas doações –  

apenas entre janeiro e  julho de 2019, elas  

somaram mais de R$ 1,5 milhão. Os depoi-

mentos dão uma ideia da importância que  

a empresa tem na vida de todos.

Como a CBL atua
Por meio de doações pontuais e contribuições 
mensais, a empresa transforma vidas na região

•  Construção da unidade e da escola da  

APAE de Araçuaí, que são referência  

para outras unidades de Minas Gerais; 

•  Construção da Creche Municipal Carinha de 

Anjo, de Divisa Alegre, em parceria com  

a prefeitura da cidade. É a maior creche pública 

da região e atende 90 crianças do município; 

•  Colaboração intensa com o Hospital  

São Vicente de Paulo, de Araçuaí, incluindo  

doação para montagem de banco de sangue;

•  Colaboração intensa para a construção  

e manutenção da APAE de Divisa Alegre,  

que atende 78 crianças. 

•  Construção de um ambulatório clínico  

contíguo à Planta Química com médico  

e enfermeira para atendimentos diários.

Creches, hospitais  
e APAEs estão  
entre as instituições 
beneficiadas
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Atualmente, ela atende 78 crianças, somando assis-

tência escolar e atendimentos em psicologia, fisiote-

rapia e fonoaudiologia. E não é à toa que ela carrega o 

logo da CBL como parceira. A empresa participou de 

todas as etapas da associação, desde o fornecimento 

de mão de obra para sua construção até contribui-

ções mensais para a manutenção da operação. “A 

CBL contribui mensalmente com 11 mil reais”, afirma 

Nely Sousa Santos, presidente da APAE de Divisa 

Alegre. “Sem essa ajuda, não teríamos condições de 

manter a unidade aberta”, diz ela. 

Beatriz Barbosa Santos, mãe de uma criança de 12 

anos com paralisia cerebral e também uma das funda-

doras da APAE de Divisa Alegre, concorda. “A CBL é 

nosso pai e nossa mãe”, afirma. Ela lembra que, quan-

do idealizou a associação com três colegas, a CBL foi 

a maior apoiadora. “Foi ela quem nos deu credibilidade 

e nos ajudou a criar uma marca e uma história, além 

de nos ajudar a crescer como empresa e entidade 

social” afirma. Graças à chancela da CBL, a entidade 

conquistou o apoio de outras empresas da região. “O 

que posso dizer é que a CBL é um anjo da guarda na 

vida das pessoas com deficiência desta cidade.”

A APAE de 
Divisa Alegre 
iniciou seu 
trabalho em 
março de 2010

Nely Sousa Santos, presidente 
da APAE de Divisa Alegre

“Sem a contribuição 
mensal da CBL, 
nossa APAE não teria 
condições de sobreviver 
e apoiar as crianças 
excepcionais.
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Doação total
A CBL construiu  
Centro de Reabilitação 
e Escola para a APAE do  
município de Araçuaí

Alzira Denise Hertzog da Silva. “Essa clínica, 

que atende todas as pessoas com deficiência, 

foi entregue pela CBL mobiliada e com carro 

na porta para fazer o transporte das pessoas 

que precisavam”, lembra ela. 

Depois, a CBL construiu a escola que aten-

de 78 crianças com necessidades especiais 

do Ensino Fundamental até a Educação de 

Jovens e Adultos. “Ela comprou o lote e en-

tregou a escola totalmente pronta, com todo 

material. A CBL é essencial na nossa vida”, 

conta. Carlota Chaves Soares, mãe de Maria 

das Graças, que vai completar 30 anos e fre-

quenta a APAE de Araçuaí desde o início das 

operações, assina embaixo. “Para nós do Vale 

do Jequitinhonha, a CBL é o ponto de apoio.” 

Na cidade de Araçuaí, a contribuição da CBL 

é notável. A APAE da cidade é exemplo disso. 

“Se temos hoje uma sede própria, foi porque 

a CBL nos ajudou, praticamente construindo 

a sede para nós”, afirma Eunice Maria Tanu-

re Jardim, Diretora Pedagógica da APAE de 

Araçuaí. A diretora conta que, primeiramente, 

a CBL construiu o Centro de Recuperação 

nem de longe é a única contribuição da 

empresa. Há algum tempo, por exem-

plo, o hospital estava sofrendo exigên-

cias da vigilância sanitária para criar 

uma agência de transfusão sanguínea. 

“Precisávamos de equipamentos espe-

cíficos e de toda logística para implan-

tar o serviço dentro do prazo estipulado 

ou nosso bloco cirúrgico seria fechado”, 

lembra Maristane. Foi então que a insti-

tuição recorreu à CBL e obteve a ajuda 

necessária. “A empresa fez a doação 

completa da agência transfusional e 

resolveu nosso problema”, conta. 

A CBL também é parceira de longa data do 

Hospital São Vicente de Paulo de Araçuaí. 

“Estou aqui há 25 anos e sempre vi esse po-

sicionamento bem firme”, afirma Maristane 

Alves Pereira, gestora da instituição. Ela con-

ta que, por meio de um convênio, a empresa 

doa mensalmente R$ 33 mil para o hospital. 

“É um valor sagrado para nós”, diz ela. E essa 

Parceiros  
para toda hora
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Ajuda salva vidas
Em Águas Vermelhas, cidade vizinha de Divisa Alegre, 
o Hospital Municipal Santa Lúcia conta com ajuda da 
CBL para oferecer atendimento ambulatorial a cerca 
de 60 pessoas por dia e realizar até 14 internações 

Lutando para sobreviver
Há seis meses, Janine Sousa Quaresma assumiu o cargo de Diretora Geral da Fundação Hospital Muni-

cipal Santa Lúcia, de Águas Vermelhas. Na mesma época, a CBL renovou seu contrato de doação men-

sal para a instituição. “A ajuda chegou no melhor momento. Estamos passando por muitas dificuldades 

com o SUS, temos problemas de verbas, o hospital de média complexidade está passando por uma cri-

se muito grande mesmo”, relata. Nesse momento complicado, a gestora afirma que a CBL tem ajudado 

de várias formas. “A doação de colchões, por exemplo, fez uma diferença enorme porque estávamos 

em uma situação muito precária”, afirma. Outra ajuda relevante está sendo feita para a implantação de 

ar comprimido no hospital. “Sem a ajuda da CBL, estaríamos passando bastante aperto”, diz ela. 

Fazendo a diferença
Do outro lado do balcão, a percepção é a mes-

ma. Ana Júlia das Virgens, que já foi estagiária 

do hospital e muitas vezes também paciente 

e acompanhante de toda a família, sabe bem 

que a instituição está passando por uma grave 

crise financeira que atingiu todo o estado de 

Minas Gerais. “Infelizmente é de conhecimen-

to de toda a população a situação do hospital”, 

lamenta. No entanto, mesmo com toda a difi-

culdade, ela percebe que o hospital continua 

recebendo a população e fazendo diferença 

na vida das pessoas. “Sei que a CBL tem aju-

dado e essa ajuda é de grande valia neste mo-

mento tão delicado em que toda a cidade está 

se mobilizando para manter o hospital aberto 

e em funcionamento”, reconhece Ana Júlia.

Verba, equipamentos e material de apoio
Além de uma 
contribuição 
mensal, a CBL 
faz doações 
de materiais e 
equipamentos que 
ajudam o hospital 
a implementar 
projetos e manter 
sua operação em 
condições dignas 
para a população. 
O recente projeto 
de ar comprimido é 
um exemplo.

A ajuda da CBL é muito importante neste 
momento tão delicado em que toda a 
cidade está se mobilizando para manter 
o hospital aberto e em funcionamento.”
Ana Júlia das Virgens, paciente do Hospital Municipal Santa Lúcia
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Contribuição fundamental
A CBL ajuda muitas escolas das cidades de Divisa Alegre, 
Araçuaí e Itinga a oferecer educação de qualidade em 
estruturas físicas mais adequadas às suas necessidades

Em Araçuaí, existem inúmeros exemplos de contri-

buições da CBL que melhoraram a vida dos estu-

dantes e de toda comunidade. Na Escola Estadual 

Professora Aparecida Dutra, todo Dia da Criança é 

patrocinado pela CBL, que também faz doação de 

material para alunos carentes. Para a Escola Frei 

Rogato, a empresa fornece mudas frutíferas para 

reflorestamento que são distribuídas pelos alunos. 

Mais um caso é a da Escola Estadual Isaltina Cajubi 

Fulgêncio, que recebeu a doação de um bebedouro 

com capacidade de 100 litros para atender seus 

430 alunos. Maria Helena Rodrigues dos Santos, 

diretora da Superintendência Regional de Educa-

ção de Araçuaí, lembra ainda da doação de venti-

ladores, indispensáveis para o clima da cidade, e 

livros para um projeto de literatura. “A CBL nos aju-

da a fazer uma educação com respeito aos nossos 

alunos e a toda comunidade escolar”, diz ela.

Em Itinga, também a Escola Estadual do Povoado 

de Taquaral, que atende 420 alunos de Ensino 

Fundamental I e II e Ensino Médio, é beneficiada 

pelas contribuições da CBL. “Nossa escola vem 

firmando parceria com a empresa desde 2011”, 

afirma a diretora Maria Verônica Gonçalves Pe-

reira. “A empresa patrocina projetos em que os 

alunos se envolvem diretamente e isso melhora a 

aprendizagem e o interesse pelas aulas”, diz ela.  

“A CBL é amiga e parceria das escolas de 
Araçuaí e eu só tenho a agradecer e pedir que 
ela continue conosco porque faz a diferença.
Maria Helena Rodrigues dos Santos, diretora da SRE de Araçuaí.

Melhorias significativas
A Escola Municipal Josias Santos, inaugurada 

em 2002 em Divisa Alegre, é uma das insti-

tuições da região que recebem todo o tipo 

de ajuda da CBL.  “Costumo dizer que ela é 

uma mãe para nós”, diz Gevalson Pereira dos 

Santos, diretor da escola. Na sua opinião, as 

contribuições da empresa têm favorecido o 

desenvolvimento de atividades e projetos que 

proporcionam educação de qualidade para os 

alunos e também melhorias da estrutura física 

e mobiliária da instituição. Entre as principais 

contribuições, ele cita a reforma das cadeiras 

da sala de vídeo, as doações de material es-

portivo e material para o futuro Laboratório de 

Ciências, além de ovos de Páscoa e até cimen-

to e brita para o calçamento da área ao redor 

da escola. Além de tudo isso, ele destaca que 

a CBL cede profissionais para palestras sobre 

primeiros socorros, meio ambiente e participa-

ção em feiras de ciências da escola. “Nossos 

alunos já tiveram oportunidade de visitar a 

empresa várias vezes, o que proporciona uma 

aprendizagem mais significativa”, afirma. 

Trocando em números
A Escola Municipal Josias Santos, de Divisa Alegre, tem:

302
alunos de 

Ensino 
Fundamental  

I

403
alunos de 

Ensino 
Fundamental  

II

80 
alunos de
Educação 
de Jovens

Adultos

34
turmas

no  
total
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A Creche Municipal Carinha de Anjo, de 
Divisa Alegre, foi construída pela CBL em 
parceria com a prefeitura da cidade há 
seis anos. Joselice Spósito Silva, diretora 
da creche desde 2014, conta que a em-
presa sempre contribuiu muito com seu 
trabalho, doando uniformes, colchões e 
até cobertas para as crianças. “Em tem-
pos mais difíceis, a CBL contribuía muito 
inclusive para a alimentação das crianças, 
que não era totalmente fornecida pelas 
prefeituras”, lembra ela. Desde que assu-
miu o cargo, Joselice passou também a 
pedir doações de brinquedos. Se foi aten-
dida? “Na mesma hora”, conta. 

De acordo com a diretora, uma das contri-
buições mais recentes e importantes que 
a CBL fez foi a cobertura do pátio onde 
as crianças brincam. Antes disso, quando 
chovia, elas não tinham muito espaço para 
aproveitar. Agora, o problema está resol-
vido. “Além de realizar a obra, a CBL doou 
novos brinquedos e tatames para o espa-
ço”, conta a diretora. “Ficou muito bom.”

Atualmente, a Creche Carinha de 
Anjo atende noventa crianças do 
município. Para isso, ela conta com 
duas salas, um refeitório e o pátio 
recém-coberto. “Não é uma cre-
che grande”, afirma Joselice. “No 
entanto, nós temos demanda para 
atender mais 30 crianças”, diz ela.

E, para isso, novamente a saída foi 
pedir ajuda da CBL. Agora, a em-
presa está ajudando a construir 
mais uma sala. Com a ampliação, 
finalmente a Creche Carinha de 
Anjo poderá receber as crianças 
que esperam por uma vaga.

“A CBL me ajuda em tudo, tanto 
em coisas grandes, como a obra 
do pátio e a nova sala, quanto em 
coisas menores, como presentes 
de Páscoa e Dia das Crianças, por 
exemplo”, diz Joselice. “É uma aju-
da que faz toda diferença.”

Ações ajudam 
creche a ter 
mais espaço 
para crescer

Com a contribuição da 
CBL, a Carinha de Anjo 
está construindo uma 
nova sala para atender 
mais 30 crianças, além das 
90 que já são atendidas 
pela estrutura atual
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Benefícios para todos
Embora nem sempre sua participação seja visível,  
a CBL está por trás de muitas ações sociais que melhoram 
a vida das pessoas de diversas comunidades da região 

Além das contribuições destinadas a saúde e 

educação, que são mais reconhecidas e nor-

malmente recebem placas de agradecimento, a 

CBL também trabalha para que diversas outras 

iniciativas possam ser viabilizadas nas cidades 

de Araçuaí, Divisa Alegre e Itinga. 

São muito comuns e frequentes as contribui-

ções da empresa para pavimentação de ruas, 

construção de igrejas, revitalização de praças e 

realização de festas nas diversas comunidades 

que esses municípios abrigam. 

Em Itinga, por exemplo, recentemente a CBL 

realizou a doação de brita para asfaltamento, 

encascalhamento das estradas e reparo das 

praças. “Como é uma cidade com pouca arreca-

dação, qualquer ajuda é bem-vinda e faz diferen-

ça”, afirma Adhemar Marcos Filho, prefeito da 

cidade. Outra contribuição importante da em-

presa foi para a reforma do antigo Mercado Mu-

nicipal de Itinga, que foi transformado no Centro 

Cultural Mestre Ulisses Mendes e agora abriga 

eventos de cinema e música, por exemplo. 

E a empresa também realiza ações menos 

visíveis, como o transporte de idosos para o 

programa de Educação de Jovens e Adultos. 

“Nem todos sabem que a CBL está ajudando, 

mas todos são beneficiados de alguma forma”, 

afirma o prefeito de Itinga. 

Entre as contribuições “invisíveis” 
da CBL, estão doações para a 
realização de festas temáticas, 
pavimentação de ruas, pontes 
e estradas, ajuda para reforma 
e ampliação da sede do Grupo 
Espírita Obreiros do Bem, de 
Araçuaí, e criação do Viveiro de 
Mudas, de Divisa Alegre. 
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“A CBL sempre nos 
atende e muitas vezes nos 
socorre aqui em Itinga.

Adhemar Marcos Filho, prefeito de Itinga 



Comunidades assistidas
Em Araçuaí, a CBL ajuda a pavimentar ruas,  
ampliar creche, construir igreja e realizar festas

Em abril de 2018, a Prefeitura Municipal de 

Divisa Alegre inaugurou o Quartel da Polícia 

Militar de Divisa Alegre, em parceria com a 

CBL, responsável pela doação de material de 

construção e mão de obra. “A construção foi 

muito relevante não só para a cidade, mas 

para os Estados de Minas Gerais e Bahia”, 

afirma o tenente Diego Alves França, coman-

dante do Pelotão de Divisa Alegre, ressal-

tando a localização do quartel, que fica na 

divisa dos dois estados e bem perto de duas 

rodovias de grande fluxo, que são a BR-116 e 

a BR-251. Para ele, a ajuda nessa construção 

é um exemplo do quanto a empresa investe 

no aspecto social local, que vai além da gera-

ção de empregos, renda e fluxo na economia 

local. “A CBL tem grande importância não 

apenas para o município de Divisa Alegre, 

mas para toda região, como as cidades de 

Águas Vermelhas, Cachoeira do Pajeú, povo-

ados do Cariri, distritos de Machado Mineiro 

e Itamati, entre outros”, afirma. 

Mais segurança para a região

Em Araçuaí, a CBL também tem se esforçado 

para ajudar a desenvolver algumas comunida-

des. O Bairro Esplanada é uma delas. “A CBL 

ajuda em tudo, desde o aumento da capacidade 

de atendimento da nossa creche até a pavimen-

tação das ruas, doando pedras selecionadas para 

o calçamento”, afirma Genildo Roberto Pereira 

dos Santos, presidente da Associação União dos 

Moradores do Bairro Esplanada. No momento, a

empresa está doando material para murar uma

área de 1.500 metros quadrados e ampliar a

creche que atende 55 crianças em um local bas-

tante apertado. “Com mais espaço, poderemos 

construir um parquinho, vai ficar muito melhor”, 

acredita. Ele destaca também a ajuda da em-

presa para a realização das festas de Natal, Dia 

das Crianças etc. “Sem a ajuda e a parceria da 

CBL, a gente não seria nada.” 

Outra comunidade que recebe auxílio da 

empresa é a de Barreiros. Sérgio Silva Rodri-

gues, Presidente da Associação Comunitá-

ria da Comunidade de Barreiros, conta que 

a CBL faz todo tipo de doações e agora está 

ajudando a construir a Igreja Católica da 

Comunidade. “A vida aqui sem a CBL seria 

bem difícil”, diz ele. “Acho que a maioria nem 

estaria aqui porque nem emprego teria.”
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