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RESUMO 

A evolução tecnológica verificada ao longo dos anos, contribuiu para tornar a energia elétrica 

num meio indispensável para o funcionamento dos equipamentos eletrónicos móveis. Como tal, existe a 

necessidade de se armazenar energia, através de sistemas que garantam um compromisso entre 

eficiência e sustentabilidade ambiental. Assim, as baterias de ião-lítio assumem-se como uma tecnologia 

fiável, para integração em dispositivos, sensores e atuadores eletrónicos, com possibilidade de serem 

móveis e flexíveis, úteis no âmbito da Internet of Things. Além disso, são também apropriadas para a 

incorporação em veículos elétricos e híbridos, bem como em sistemas de produção e gestão de energia 

renovável, com vista à potencialização dos conceitos de smart home, smart city e smart grid. 

Este trabalho consistiu na produção de tintas condutoras para cátodos, constituídas pelo material 

ativo lítio fosfato de ferro, C-LiFePO4 (LFP), pelo material condutor carbon black (C45), pelo solvente 

ciclopentil metil éter (CPME), e por três polímeros diferentes (SBS 718, SEBS 108C e SEBS H6110). É 

de referir que, no desenvolvimento das tintas, procedeu-se ao ensaio de diferentes métodos de 

preparação, para um determinado polímero, analisando-se as propriedades reológicas das mesmas. 

Os cátodos foram caracterizados a nível físico, morfológico e elétrico, sendo depois avaliados 

electroquimicamente, através da sua incorporação em baterias de ião-lítio half-cell Swagelok, utilizando 

ânodos de lítio metálico e membranas de Whatman como separador, imersas numa solução eletrolítica 

de hexafluorofosfato de lítio (LiPF6) dissolvido em carbonato de etileno (EC) e carbonato de dimetil (DMC). 

Em relação aos resultados obtidos, as tintas apresentam propriedades reológicas que 

possibilitam a impressão por screen printing, com uma tensão limite de escoamento de 2,24 Pa. Os 

vários métodos de preparação beneficiam as características morfológicas e físicas das pastas de cátodo, 

pela obtenção de uma excelente dispersão e distribuição homogénea das partículas dos materiais 

constituintes, permitindo alcançar um bom nível de condutividade elétrica para todos os cátodos 

produzidos. Os testes eletroquímicos revelam uma boa performance dos cátodos, sendo de realçar a 

amostra desenvolvida com o polímero SBS 718 que apresenta uma capacidade de 133 mAh·g-1, após 

50 ciclos, a uma taxa C. Os diferentes polímeros e métodos de preparação utilizados, possibilitam a 

produção bem-sucedida e eficaz das pastas de cátodo, com recurso a um solvente verde. 

Assim, este trabalho contribui para o desenvolvimento de baterias impressas de ião-lítio mais 

sustentáveis e eficientes, através da produção de cátodos amigos do ambiente. 

 

Palavras-Chave: Bateria de ião-lítio, cátodo, material ativo, baterias impressas.
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ABSTRACT 

The technological evolution verified over the years has contributed to consolidate the fact that 

electric energy plays an important role in the operation of electronic devices, particularly endowed with 

mobility. As such, there is a need to store energy, trough systems that ensure a compromise between 

efficiency and environmental sustainability. Thus, lithium-ion batteries are a reliable technology for 

integration into electronic smart devices, sensors and actuators, with the possibility of being mobile and 

flexible, particularly useful in the context of the Internet of Things. In addition, they are also appropriate 

for their incorporation in electric and hybrid vehicles, as well as in renewable energy production and 

management systems, contributing to develop the concepts of smart home, smart city and smart grid. 

The present work consisted in the production of conductive inks for cathodes, based on lithium 

iron phosphate active material, C-LiFePO4 (LFP), carbon black conductive material (C45), cyclopentyl 

methyl ether solvent (CPME), and with three different polymers (SBS 718, SEBS 108C and SEBS H6110). 

It is important to mention that, in the development of the inks, three different preparation methods were 

considered for a given polymer, and their rheological properties were analyzed. 

The cathodes were physically, morphologically and eletrically characterized, and then 

electrochemically evaluated through their incorporation into Swagelok half-cell lithium-ion batteries, using 

metallic lithium anodes and Whatman membranes as separator, immersed in an electrolytic solution of 

lithium hexafluorophosphate (LiPF6) dissolved in ethylene carbonate (EC) and dimethyl carbonate (DMC). 

With respect to the obtained results, the favorable rheological properties of the inks, allow their 

processing by screen printing, with a yield stress of 2,24 Pa. The different preparation methods benefit 

the morphological and physical characteristics of the cathodes slurries, by obtaining an excellent 

dispersion and homogenous distribution of the particles of the constituent materials, making it possible 

to achieve a good level of electrical conductivity for all the produced cathodes. The electrochemical tests 

show a good performance of the cathodes, with emphasis to the sample developed with the polymer SBS 

718, which achieves a capacity of 133 mAh·g-1, after 50 cycles, at a C rate. The different polymers and 

preparation methods used in this work, enable the successful and effective production of the cathode 

slurries, considering an ecological approach by using a green solvent. 

Thus, this work contributes to the development of more sustainable and efficient printed lithium-

ion batteries, through the production of environmentally friendly cathodes.  

 
Keywords: lithium-ion battery, cathode, active material, printed batteries.
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CAPÍTULO 1 | INTRODUÇÃO 

     1 

1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo, é feito um enquadramento da temática em questão, realizando também uma 

breve descrição dos motivos para a realização desta dissertação, bem como dos objetivos propostos para 

o desenvolvimento da investigação. Por fim, apresenta-se a organização do presente documento. 

1.1 Enquadramento 

Desde os primórdios da humanidade, o ser humano procurou continuamente por formas de 

energia, que contribuíssem para a sua sobrevivência, reprodução e evolução. Esta procura englobou 

várias fases até à atualidade, desde o domínio do fogo, através do recurso à madeira, para fins de 

aquecimento e confeção de alimentos. A energia da água e do vento passaram a possibilitar a moagem 

de cereais. A Revolução Industrial, presenteada com a invenção da máquina a vapor e do motor de 

combustão interna, acarretaram a massificação do uso de combustíveis fósseis, como o carvão e o 

petróleo. Posteriormente, introduziu-se também a produção de energia elétrica, com base em outro tipo 

de fontes energéticas, como o gás natural, aproveitamentos hidroelétricos e nuclear [1]. 

No entanto, o crescente consumo de energia que permitiu sustentar a evolução da sociedade 

humana acarretou consequências, entre as quais, a emissão de gases de efeito de estufa, provocada 

pela combustão dos combustíveis fósseis [2]. O dióxido de carbono, formado pela combustão do oxigénio 

com o carbono, que por sua vez está armazenado em depósitos de hidrocarbonetos no subsolo terrestre, 

seria emitido, em fenómenos naturais como erupções vulcânicas. Porém, a sua emissão em quantidades 

excessivas para a atmosfera, devido a processos de origem antropogénica [3], conduziu ao problema do 

aquecimento global, através do aumento do efeito de estufa da Terra, tendo como consequência os 

fenómenos de alterações climáticas, sentidos por toda a Terra, e com efeitos que se esperam mais 

agravados no futuro: aumento da temperatura média, ondas de calor mais frequentes, com consequente 

desertificação do solo, degelo das calotas polares e aumento do nível da água dos oceanos [4]. 

Como tal, esta crescente problemática criou uma consciencialização ambiental, através da 

procura por fontes de energia que não colocassem em causa o normal funcionamento do planeta Terra, 

surgindo então, as energias renováveis, que se definem como as “energias obtidas com base em fluxos 

energéticos naturais e persistentes que ocorrem no imediato no meio ambiente” [5]. De todas as energias 

renováveis conhecidas, existe uma que representa a principal fonte de energia da Terra, e que contribuiu 

para o desenvolvimento da vida como a conhecemos: o Sol. A radiação solar que atravessa a atmosfera 
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e atinge a superfície terrestre é transformada em energia elétrica e térmica, por via de módulos solares 

fotovoltaicos e coletores solares. O leque de energias renováveis conhecidas, é complementado com as 

seguintes fontes: eólico, hídrica, biomassa, geotermia, ondas e marés, tendo ambas o fator em comum, 

de se conseguir produzir, energia elétrica sem emissão de gases poluentes de estufa associados [5]. 

O uso de fontes de energia renovável “limpas e amigas do ambiente”, cumpre o princípio do 

conceito de desenvolvimento sustentável. Este conceito é reconhecido internacionalmente, de acordo 

com o relatório Brundtland [6], como o desenvolvimento sob a forma de vivência, produção e consumo, 

procurando satisfazer as necessidades da geração atual, mas sem comprometer a capacidade de as 

gerações futuras também poderem subsistir e satisfazerem as suas próprias necessidades, tendo em 

conta um nível aceitável de desenvolvimento económico e social, respeitando o uso sustentado dos 

recursos naturais da Terra, permitindo a preservação de espécies, habitats e ecossistemas naturais. 

Assim, tendo em conta que as fontes de energia renovável são praticamente inesgotáveis 

(considerando o horizonte temporal de vivência da espécie humana), estas assumem-se como uma 

substituição para os combustíveis fósseis, devido a estes serem limitados pelo seu lento processo de 

regeneração. Com vista à potencialização das energias renováveis, realizaram-se diversas conferências 

envolvendo países e organizações, onde se estabelecem metas e políticas para incentivo ao uso de fontes 

de energia mais sustentáveis. Destas, realça-se a Conferência das Nações Unidas para as Alterações 

Climáticas (COP 21), que permitiu o acordo de Paris, estabelecendo-se uma convenção para o 

fortalecimento de uma economia assente em baixas emissões de gases de efeito de estufa [7]. Esta 

transição é também fortemente apoiada pela Agência Internacional para as Energias Renováveis (IRENA), 

que contribui anualmente com propostas ao nível da implementação de energias renováveis [8]. Além 

disso, os Estados Membros das Nações Unidas, propuseram um conjunto de 17 objetivos para o 

desenvolvimento sustentável (SDGs), estabelecidos como referência para o desenvolvimento das 

comunidades até 2030. Destes objetivos, importa ressalvar, o acesso a energia sustentável, fiável e 

moderna para todas as pessoas do mundo; e a evolução para cidades e comunidades sustentáveis, 

através do processo de descarbonização, por via da utilização de fontes de energia renovável [9]. 

Contudo, este desenvolvimento tecnológico ao nível de produção de energia elétrica renovável 

fez surgir alguns desafios, como a intermitência/variabilidade do recurso, observada claramente no solar 

e eólico, através do ciclo horário e da variação das condições meteorológicas [10]. Tornou-se assim 

necessário, recorrer a meios tecnológicos que possibilitassem que, em momentos de produção de 

energia elétrica renovável excedente (produção superior ao consumo), esta mesma energia pudesse ser 

armazenada, sendo utilizada posteriormente em caso de falta de recurso energético [11,12]. 
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Aliado a este progresso tecnológico, surge uma série de novas tendências relacionadas com a 

automação de processos, meios e dispositivos tecnológicos e consequente troca de dados entre si, 

através da indústria 4.0. Este conceito que está a tomar forma à escala mundial através da 4ª revolução 

industrial, baseia-se na aposta em sistemas ciber-físicos, computação na “cloud”, “big data” e redes de 

telecomunicações 5G, que necessitam de ser conciliados através da filosofia da IoT (Internet of Things) 

[9,10]. A IoT é assim vista como uma rede de comunicação que irá conectar máquinas e pessoas a 

objetos/dispositivos “smart” (inteligentes), com capacidade para partilharem informação, dados e 

recursos, atuando e reagindo, face a situações e mudanças no meio envolvente [15]. Estes dispositivos, 

que tipicamente assumem um carácter móvel, necessitam de estarem sempre conectados entre si por 

meio da IoT, requerendo para isso, um eficiente meio de armazenamento de energia que garanta o seu 

funcionamento de forma contínua, bem como a mobilidade destes mesmos dispositivos [16]. 

Assim, o paradigma da IoT, complementado com a integração de energias renováveis, originou 

o conceito de “smart cities” (cidades inteligentes), que se caracterizam por serem compostas por 

sociedades híper-conectadas, onde é vital o funcionamento constante e ininterrupto destes dipositivos 

inteligentes, necessitando para isso de recorrer a meios eficientes de armazenamento de energia [17]. 

De entre os vários meios tecnológicos disponíveis para armazenamento de energia elétrica, a 

bateria eletroquímica de ião-lítio assume-se como uma tecnologia já com diversas provas dadas, mas 

que devido às suas características, se assume ainda como bastante fiável e com margem de progressão 

no que respeita à otimização da sua performance, e integração em dispositivos inteligentes eletrónicos 

móveis, além de sistemas de gestão de energia associado à produção renovável [18]. 

1.2 Motivação e Objetivos do Trabalho 

A presente dissertação tem como finalidade, reunir e sintetizar a atividade realizada em contexto 

de investigação laboratorial, na unidade de investigação Centro de Física, integrante da Escola de 

Ciências da Universidade do Minho, com vista à conclusão do mestrado de Ciências e Tecnologias do 

Ambiente, na vertente da área de especialização em Energia.  

A importante posição assumida pelas baterias de ião-lítio no desenvolvimento tecnológico atual 

e futuro, relativamente à área da energia elétrica em especial, permite que estas forneçam um notável 

contributo para a beneficiação das energias renováveis. A investigação no desenvolvimento das baterias 

de ião-lítio, permite alavancar e potenciar conjuntamente, a evolução das diversas áreas científicas 

associadas aos materiais inteligentes, onde se inclui o armazenamento de energia de forma eficiente. 
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Contudo, em relação à questão de sustentabilidade ambiental, as baterias de ião-lítio, 

apresentam ainda margem de progresso, constituindo-se um como desafio, a sua evolução, a nível da 

eficiência, segurança de operação e problemática ambiental devido à necessária reciclagem das baterias. 

Como tal, pretende-se dar um contributo no que respeita ao meio ambiente, através da produção 

de tintas condutoras para cátodos mais “amigos do ambiente”, recorrendo para isso, ao solvente “verde” 

ciclopentil metil éter (CPME), conjuntamente com os polímeros estireno-butadieno-estireno, do inglês 

styrene-butadiene-styrene (SBS) e estireno-etileno-butileno-estireno,do inlgês styrene-ethylene-butylene-

styrene (SEBS), com o lítio fosfato de ferro (LFP) como material ativo, e com o carbon black (C45), como 

material condutor. De referir que se tem em vista a otimização do processo de produção das tintas, 

recorrendo para isso a vários métodos diferentes de preparação, comparando-se a sua eficácia. 

Assim, os objetivos para a realização deste trabalho são: 

 Produzir várias tintas condutoras para cátodos, para baterias de ião-lítio, por via de distintos 

métodos de preparação, utilizando diferentes polímeros (SBS 718, SEBS 108C e SEBS 

H6110), destacando a utilização de um solvente ecológico “amigo do ambiente” (CPME); 

 Caracterizar e analisar a performance dos vários cátodos desenvolvidos, por diferentes 

técnicas, recorrendo a testes reológicos, físicos, morfológicos, elétricos e eletroquímicos, 

com recurso à sua implementação e montagem em baterias half-cell Swagelok; 

 Comparar a influência que os diferentes polímeros e métodos de preparação utilizados 

exercem, no desempenho das baterias de ião-lítio. 

1.3 Estrutura da Tese 

Em termos de organização, a presente dissertação é composta por cinco capítulos, onde se 

inclui este primeiro capítulo, dedicado ao enquadramento do tema e objetivos do trabalho. 

O segundo capítulo é destinado ao estado da arte, onde é realizada uma abordagem às baterias 

eletroquímicas, realçando alguns aspetos acerca das baterias de ião-lítio, onde se destacam os diversos 

materiais constituintes do cátodo, bem como os vários processos de desenvolvimento para os mesmos. 

O terceiro capítulo expõe os materiais, procedimentos experimentais e técnicas de caracterização 

reológica, física, morfológica, elétrica e eletroquímica, a que se recorreu no decurso do trabalho.  

O quarto capítulo revela os resultados experimentais, obtidos dos testes de caracterização 

indicados no capítulo anterior, sendo realizada uma análise com respetiva discussão dos mesmos. 

O quinto capítulo finaliza com as conclusões do trabalho realizado, e com os trabalhos futuros.
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2. ESTADO DA ARTE 

O presente capítulo começa por abordar o conceito das baterias eletroquímicas, destacando em 

particular, o funcionamento, aplicações e cadeia de valor das baterias de ião-lítio. São referidos os vários 

materiais constituintes do cátodo, bem como alguns métodos de preparação associados ao mesmo. 

2.1 Baterias Eletroquímicas 

De uma forma simplificada, o armazenamento de energia, é entendido como um processo em 

que, a produção de uma determinada quantidade de energia, que é armazenada num dado sistema, 

poderá ser usada conforme seja necessária, num momento posterior ao seu armazenamento. 

Tecnicamente, existem diversas tecnologias para se proceder ao armazenamento de energia, que se 

regem por diferentes formas de manifestação de energia: mecânica, eletroquímica, térmica, elétrica e 

química (Figura 2.1). As baterias de ião-lítio incluem-se assim, na categoria eletroquímica [19,20]. 

 

 

Em termos teóricos, o funcionamento geral das baterias eletroquímicas é regulado pelo princípio 

da transformação da energia armazenada sob a forma química na bateria, em energia elétrica, através 

de uma reação eletroquímica, designada por oxidação-redução (redox), ocorrente ao nível dos elétrodos. 

No caso de um sistema recarregável, a bateria é recarregada através do processo inverso. As baterias 

eletroquímicas são enquadradas em dois grupos, dependendo da possibilidade de serem eletricamente 

Mecânica

Hidroelétrico com 
bombagem

Armazenamento 
em ar comprimido

Flywheel (volante 
de inércia)

Eletroquímica

Baterias de ião-
lítio, chumbo-
ácido, sódio-

enxofre, cloreto 
de sódio-níquel

Baterias de fluxo: 
redox vanádio, 
zinco-brometo

Térmica

Específico: sal 
fundido, água 

gelada

Latente: 
armazenamento 

em gelo, materiais 
mudança de fase

Armazenamento 
termo-químico

Elétrica

Supercondensadores

Armazenamento 
em 

supercondutores 
magnéticos

Química 
(Hidrogénio)

Energia - energia 
(células de 

combustível)

Energia - gás 
(combustível)

Figura 2.1 – Classificação das tecnologias de armazenamento de energia, adaptado de [19]. 
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recarregadas: primárias, que não são recarregáveis, e secundárias, que podem ser recarregadas [21]. 

Uma célula primária, também designada por pilha, caracteriza-se por não ser concebida para ser 

recarregada após o seu único ciclo de utilização, não se voltando a utilizar após a sua descarga. Uma 

célula secundária, também denominada de célula recarregável, acumulador ou bateria, é planeada para 

ser eletricamente recarregada por um determinado número de vezes (ciclos de carga e descarga) após 

cada utilização, retornando a ao estado original de condição pré-descarga [22]. 

Em termos históricos, a primeira pilha da história (Figura 2.2) foi desenvolvida em 1800, por 

Alessandro Volta, tendo recebido o nome do próprio cientista. 

 

 

Esta pilha é constituída por uma série de células compostas por discos sobrepostos de cobre e 

de zinco, que são dispostos de forma intercalada com discos de cartão imersos numa solução de água 

salgada. Ao ligar o topo e a base da pilha com um fio metálico, favorecem-se as reações químicas para 

a movimentação de eletrões, através de uma corrente elétrica produzida pela soma da diferença de 

potencial entre cada par de discos metálicos [23]. 

Assim, uma bateria consiste em uma ou conjunto de células (unidade básica eletroquímica), 

dispostas através de ligações elétricas em série e/ou paralelo, atingindo os valores de “output”, relativos 

à tensão e capacidade energética da bateria, respetivamente. Cada célula consiste num elétrodo positivo 

e num negativo, separados por uma solução eletrolítica, que contém sais, proporcionando um meio de 

transferência de iões entre os dois elétrodos. Estando os elétrodos externamente conectados por fios 

condutores, as reações químicas acontecem simultaneamente em ambos os elétrodos [22]. 

A quantidade de energia elétrica que uma bateria consegue armazenar e fornecer, pode ser 

expressa por unidade de peso, sendo denominada por densidade de energia gravimétrica (Wh·kg-1), ou 

Figura 2.2 – Pilha de Volta e respetiva representação esquemática, adaptado de [23]. 
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por unidade de volume, designada de densidade de energia volumétrica (Wh·L-1). Esta característica é 

importante pois demonstra a importância que o peso e o volume representam na escolha de um tipo de 

bateria eletroquímica e respetivas aplicações [24]. A Figura 2.3 comprova a diferença existente ao nível 

da densidade energética entre diversas tecnologias de baterias eletroquímicas: chumbo-ácido, níquel 

cádmio (Ni-Cd), hidretos metálicos de níquel (Ni-MH) e ião-lítio [25]. 

 

 

As baterias de ião-lítio têm assim, a vantagem de apresentarem elevada densidade energética 

volumétrica e gravimétrica, fazendo com que, relativamente a outros tipos de baterias eletroquímicas, 

estas consigam armazenar uma maior quantidade de energia, associando conjuntamente um menor 

tamanho e menor peso [26]. 

Além disso, possuem também várias características bastante apelativas, onde se destaca uma 

boa tensão elétrica de funcionamento, assim como a inexistência do efeito de memória nos ciclos de 

carga e descarga, permitindo um maior tempo de vida. A tecnologia de ião-lítio beneficia ainda de um 

baixo efeito de auto-descarga associado, não se verificando perda significativa da energia armazenada 

ao longo de um dado período de tempo. Adicionalmente, esta tecnologia permite a propensão para um 

elevado número de ciclos de carga e descarga, que são complementados com uma elevada eficiência 

energética no processo de conversão de energia [27,28]. 

 

Figura 2.3 – Comparação entre diferentes tecnologias de baterias eletroquímicas, em termos de densidade 
energética volumétrica e gravimétrica, adaptado de [25]. 
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2.2 Baterias de Ião-lítio 

Historicamente, os trabalhos com as baterias de lítio iniciaram um percurso relevante através do 

desenvolvimento da primeira bateria recarregável de lítio dissulfeto de titânio (LiTiS2), em 1978 pela 

Exxon, que tinha como problema a sua instabilidade de funcionamento, causada pela formação de uma 

camada de passivação com irregularidades no ânodo, devido à alta reatividade do lítio metálico com o 

eletrólito [23]. Na carga da bateria, esta camada desigual permitia que se formassem depósitos de lítio, 

favorecendo o crescimento de dendrites, que acabavam por causar um curto-circuito na bateria, 

sobreaquecendo-a e causando a explosão da mesma [29]. 

Contudo, em 1980, John Goodenough apresentou a descoberta do lítio dióxido de cobalto 

(LiCoO2), sendo utilizado como material ativo do cátodo da bateria, fornecendo iões de lítio, que são 

inseridos ou intercalados no ânodo, agindo este como reservatório de lítio. Com base nesta descoberta, 

em 1991, a Sony colocou no mercado, a primeira bateria comercial denominada de ião-lítio, usando o 

LiCoO2 como material ativo do cátodo, e grafite para o ânodo, tendo despertado mundialmente um 

interesse crescente nas baterias de ião-lítio [23,28]. 

2.2.1 Funcionamento 

Na teoria, uma bateria de ião-lítio consiste num elétrodo positivo (cátodo) e num negativo 

(ânodo), que possuem diferentes potenciais eletroquímicos devido à natureza química inerente aos 

materiais ativos. No processo de descarga da bateria, o cátodo atua como elemento oxidante, recebendo 

eletrões do circuito elétrico externo, sendo reduzido; enquanto que o ânodo é o elemento redutor, 

libertando eletrões para o circuito elétrico externo, sendo oxidado durante a reação eletroquímica. 

A constituição do ânodo é semelhante à de um cátodo (elétrodo positivo que será explicado em 

detalhe no subcapítulo 2.3), sendo composto também por um material ativo, onde tipicamente se inclui 

a grafite, caracterizada por possuir uma estrutura bem definida, composta por camadas de carbono 

disposto em hexágonos e ligadas entre si através de forças de Van der Waals. A disposição estrutural 

deste material, permite a circulação dos iões de lítio entre os espaços vazios entre camadas, 

possibilitando o mecanismo de intercalação para a inserção e extração dos iões de lítio de forma 

reversível. Existem outros materiais carbonáceos, como os nanotubos de carbono ou o grafeno, que 

também são usados como material do ânodo [30]. 

O cátodo e o ânodo são delimitados por uma membrana porosa denominada de separador, 

preenchida com um eletrólito, constituído por sais dissolvidos num solvente, permitindo assim, o 
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transporte de iões de lítio, mas impedindo o movimento de eletrões por esta via. Os separadores são por 

norma baseados em polímeros, sendo o poli(fluoreto) de vinilideno (PVDF) e os seus copolímeros 

bastante apreciados para o desenvolvimento de membranas porosas. A nível de eletrólitos, geralmente 

recorre-se a uma solução de saís de lítio, tal como o hexafluorofosfato de lítio (LiPF6), dissolvida em 

solventes à base de carbonatos, onde se incluem por exemplo, o carbonato de etileno (EC), o carbonato 

de dimetil (DMC) e o carbonato de dietil (DEC) [27]. 

A Figura 2.4 ilustra esquematicamente os vários materiais constituintes, bem como os processos 

de carga e descarga ocorrentes numa bateria de ião-lítio. 

 

 

Em relação ao funcionamento da bateria em si, durante o processo de descarga, os iões de lítio 

são extraídos/desintercalados das estruturas do material ativo do ânodo, permitindo um fluxo de eletrões 

para o cátodo através de um circuito elétrico externo. Este circuito externo está conectado aos elétrodos 

através de dois coletores metálicos, que constituem o substrato dos mesmos (alumínio no caso do cátodo 

e cobre para o ânodo). Quando os iões de lítio atingem o cátodo, por via do eletrólito, o fluxo dos eletrões 

provenientes do circuito externo é completado e ocorre um processo simultâneo de inserção/intercalação 

dos iões de lítio nas estruturas do material ativo do cátodo [31]. No processo de carga da bateria, por 

meio de uma fonte de alimentação externa, a movimentação dos eletrões e dos iões de lítio é invertida, 

passando a ser realizada do cátodo para o ânodo. O fenómeno de extração e inserção/intercalação dos 

iões de lítio ocorridos ao nível dos elétrodos, designa-se por “rocking chair” [27].  

Figura 2.4 – Desenho esquemático do funcionamento de bateria de ião-lítio. 
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A tensão de trabalho da bateria (também denominado de tensão de circuito aberto, expressa em 

Volts) é determinado pela diferença entre potenciais químicos entre o ânodo e o cátodo [32]. 

O processo de carga e descarga de baterias de ião-lítio é assim regido por várias equações, 

sendo seguidamente expressas, tomando como exemplo, um caso específico com um cátodo de LFP e 

um ânodo de grafite (LiC6). A reação que ocorre no cátodo é expressa pela equação (2.1. 

 𝐿𝑖𝑥𝐹𝑒𝑃𝑂4  

    𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎    

→     

𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
←       𝐹𝑒𝑃𝑂4 + 𝑥𝐿𝑖+ + 𝑥𝑒− (2.1) 

A reação ocorrente ao nível do ânodo é expressa através da equação (2.2). 

 6𝐶 +  𝑥𝐿𝑖+ + 𝑥𝑒−  
    𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎    

→       

𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
←     𝐿𝑖𝑥𝐶6 (2.2) 

A reação global que se verifica na bateria é assim ilustrada pela equação (2.3). 

 

6𝐶 + 𝐿𝑖𝑥𝐹𝑒𝑃𝑂4  

    𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎    

→     

𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
←       𝐿𝑖𝑥𝐶6 + 𝐿𝑖𝑥𝐹𝑒𝑃𝑂4 (2.3) 

A bateria de ião-lítio assume diferentes configurações, de acordo com a geometria considerada, 

que tipicamente, poderá ser em forma cilíndrica, prismática, interdigitada ou em moeda [24]. 

2.2.2 Aplicações 

A possibilidade de variação no formato das baterias de ião-lítio, bem como a modularidade da 

disposição e combinação de baterias em série e paralelo, são fatores que fazem com que estas 

beneficiem de uma boa flexibilidade para integração em diversos tipos de utilizações, seja em pequena 

ou em grande escala, permitindo a sua aplicação num alargado espectro de dispositivos eletrónicos 

móveis, tais como smartphones, computadores portáteis, tablets, câmaras fotográficas digitais [33], bem 

como um enorme potencial para integração em veículos elétricos [34] e híbridos [35]. 

Além disso, as baterias de ião-lítio são também propícias para sistemas de armazenamento de 

energia elétrica produzida por fontes renováveis, permitindo desta forma gerir a energia, reduzindo o 

efeito causado pelo fator de variabilidade do recurso característico das energias renováveis [36], bem 

como potenciar a utilização de sistemas energéticos “off-grid”, em zonas remotas e isoladas que não 

dispõem de pontos de ligação a redes de fornecimento de energia [37]. Como outros usos, referem-se 

também as fontes de energia de emergência (UPS), para casos de interrupção de fornecimento de 
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energia elétrica da rede, assim como fins de gestão inteligente da energia, permitindo o nivelamento de 

cargas por deslastre horário, por forma a comprar energia mais barata à rede, em períodos de pouco 

consumo (horas de vazio) e armazenando-a, podendo ser utilizada em períodos de cheia, onde esta será 

mais cara, devido aos à forte procura que origina picos de elevado consumo energético [20,38]. 

As baterias de ião-lítio sob a forma de filmes finos em geometria plana, são um grande desafio 

para implementação em sistemas deformáveis, garantindo um elevado leque de aplicações, desde 

músculos eletrónicos artificiais, pele eletrónica (e-skin), interfaces bio eletrónicas, partes móveis de robôs 

[39]; dispositivos wearables (smartwatches e têxteis inteligentes) [40]; módulos fotovoltaicos flexíveis, 

monitorizadores epidérmicos de saúde/bem-estar, ferramentas médicas cirúrgicas [41,42], etiquetas 

identificáveis por radiofrequência (RFID), ecrãs flexíveis [43]. Além disso, enumeram-se também a 

aplicação em sensores e atuadores inteligentes, onde se enquadram a título de exemplo, desde 

monitorizadores de qualidade de ar e água até sistemas de iluminação adaptativa que, através do seu 

funcionamento em conjunto com dispositivos e equipamento inteligentes, permitem dar forma à IoT, 

contribuindo desta forma para os conceitos de smart home, smart city e smart grid [44,45]. 

2.2.3 Cadeia de Valor 

A cadeia de valor das baterias de ião-lítio assume uma relevante importância, sob o ponto de 

vista de análise das fases envolvidas na produção de uma bateria, e que estão relacionadas com a 

dinâmica de mercado, desde o fornecimento de recursos minerais até à fase de reciclagem dos diversos 

materiais integrantes da bateria. A cadeia de valor, representada na Figura 2.5, compreende cinco fases. 

 

 

Assim, na fase inicial, os minerais e materiais são recolhidos, purificados, processados e 

fornecidos a empresas de produção de baterias. Seguidamente, os componentes das baterias são 

Fornecimento 
de materiais

Produção das 
baterias Integração Utilização

Reciclagem/

Reutilização

Figura 2.5 – Diagrama representativo das fases da cadeia de valor de mercados das baterias de ião-lítio. 
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produzidos com base nos compostos sintetizados. Após a montagem das baterias, estas são organizadas 

e dispostas, por forma a serem integradas em aplicações finais. Os sistemas finais constituídos pela 

solução de armazenamento podem ser então colocados em utilização. A última fase compreende a 

reciclagem dos diversos componentes das baterias, na medida de se reduzir ao máximo o impacto 

ambiental causado, contribuindo para a preservação dos recursos naturais, através da reutilização [46]. 

A nível de fornecimento de minerais, a fase de extração, envolve alguns riscos relacionados com 

as localizações geográficas dos depósitos minerais, custo, condições geopolíticas e regulamentações 

ambientais. Estas condições têm impacto ao nível de disponibilidade de recursos, por influenciarem o 

nível de fornecimento dos minerais a nível de mercado, mesmo estas estando amplamente disponíveis. 

Assim, deve-se conciliar a disponibilidade das reservas minerais, diretamente extraíveis ou produzíveis, 

com um bom nível de fornecimento de material, conforme a procura de mercado, por forma a satisfazer 

as necessidades dos fabricantes. A título de exemplo, é de destacar que Portugal é o país da Europa com 

a maior quantidade de reservas de lítio (60000 toneladas, em 2016), destacando-se também no 

panorama mundial, ao ocupar o quinto lugar a nível global [47]. Contudo, apesar do futuro promissor 

referente a este recurso mineiro em Portugal, importa referir que é necessário que este seja valorizado 

de forma correta e sustentável, permitindo dinamizar toda a área da indústria extrativa e setor industrial. 

A sustentabilidade ambiental das baterias tem a ver com o impacto causado pelo acesso aos 

recursos minerais, processo de manufatura (materiais, produtos, acondicionamento e distribuição), 

consumo e gestão de reciclagem. Deve-se ter em conta que o transporte de materiais a longa distância 

contribui para o nível de impacto ambiental. A reciclagem de materiais ajuda a gerir a disponibilidade 

dos recursos, por meio da sua poupança, diminuindo os impactos ambientais e gastos energéticos 

associados à produção de novos materiais. Apesar dos esforços notáveis a nível científico para tentar 

maximizar a reciclagem das baterias de ião-lítio, é de salientar que ainda existe bastante progresso a 

realizar, sendo que se denota a falta de uma estratégia de incentivo a nível global com respetiva legislação 

para a reciclagem de baterias, com vista a acompanhar o previsível crescimento de uso de equipamentos 

com recurso a baterias de ião-lítio [48]. A nível de baterias de ião-lítio com cátodos de LFP, existem 

métodos promissores, e que se revelam sustentáveis, com vista a uma total reciclagem das partículas 

de material ativo, possibilitando a sua reutilização em novas baterias [49]. 

A progressiva relevância obtida pelas baterias de ião-lítio, é demonstrada pelo valor de mercado 

a nível global estimado em 26,59 mil milhões € (2016), existindo projeções que apontam para um 

importante crescimento, sendo esperado que em 2024 se atinga um valor de 69,36 mil milhões € [50]. 

Igualmente em 2016, verificou-se que no mercado norte americano, as baterias de ião-lítio 
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representavam uma quota de mercado de 72% a nível de armazenamento energético para smartphones 

e equipamentos eletrónicos de consumo, considerado um valor bastante significativo, tendo em conta o 

relevo atingido por este mercado a nível global [51].  

Relativamente a custos associados às baterias de ião-lítio, de acordo com dados de 2009, o 

custo de compra por unidade de armazenamento era de 582,37 €·kWh-1. Contudo a projeção para 2020, 

aponta para um decréscimo significativo no custo das mesmas, devido ao fenómeno de economia de 

escala, que se espera atingir, através do crescimento de mercado associado e incremento a nível de 

produção, sendo estimado um valor de 291,16 €·kWh-1. É de referir que o cátodo representa 30% do 

custo total de uma bateria, dai a relevância que este componente assume na globalidade do valor da 

bateria, sendo bastante importante considerar a sua otimização, no sentido de se reduzir custos [52]. 

O campo de pesquisa das baterias de ião-lítio alarga-se também ao nível de todos os materiais 

e processos envolvidos no seu desenvolvimento, existindo ainda margem de progressão relativamente 

ao incremento da densidade energética, tendo em consideração os fatores de ambiente, segurança e 

consequente reciclagem. Assim, no processo de investigação, devem ser identificados e desenvolvidos 

materiais que sejam sustentáveis e ecologicamente amigos do ambiente, possibilitando simultaneamente 

o desenvolvimento de baterias com processos de produção mais otimizados, eficientes e reprodutíveis. 

Além disso, deve-se ter em conta a produção de baterias com possibilidade de garantir que após o seu 

ciclo de vida, todos os componentes possam ser recuperados e reciclados, contribuindo para a redução 

do custo geral da bateria [23]. Relativamente à otimização da performance das baterias, devem-se 

considerar os estudos das geometrias das mesmas, através de simulações computacionais baseadas 

em modelos matemáticos, uma vez que, permitem correlacionar resultados teóricos e experimentais, 

verificando a influência causada pelas otimizações, na operação e funcionamento da bateria [53]. 

2.3 Cátodo 

O cátodo é o elétrodo positivo e elemento oxidante, recebendo eletrões do circuito elétrico 

externo, sendo reduzido durante o processo de descarga da bateria. Teoricamente, um bom cátodo deve 

ser estruturalmente bem organizado, leve e densamente compactado, por forma a garantir uma elevada 

densidade de energia gravimétrica e volumétrica. Um cátodo é composto por uma pasta (slurry), que é 

impressa sob a forma de um filme num substrato metálico coletor de corrente. Por sua vez, esta pasta 

é constituída pelo material ativo, polímero e material condutor, sendo que cada componente exerce uma 

função específica, destinada a melhorar conjuntamente a performance final do cátodo [22]. 
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2.3.1 Material Ativo 

Essencialmente, o material ativo tem a função de atuar como reservatório de iões de lítio. 

Idealmente, um bom material ativo deve possuir as seguintes características: ser leve e estruturalmente 

bem organizado, possibilitando incorporar grandes quantidades de iões de lítio, dando origem a uma 

elevada capacidade energética; boa condutividade elétrica; permitir uma elevada difusão dos iões de lítio; 

ser insolúvel em contacto com o eletrólito. Além disso, os reagentes utilizados na sua preparação devem 

ser baratos, contribuindo para um processo de síntese que também deve ser de baixo custo [22]. A 

escolha de um bom material ativo, que seja quimicamente estável, deve contribuir para que não ocorram 

reações ao nível da interface elétrodo-eletrólito, por forma a não comprometer negativamente o 

funcionamento da bateria, nomeadamente através da degradação do eletrólito [24]. 

De acordo com diversos trabalhos experimentais relatados na literatura, referentes ao estudo 

dos materiais ativos, é consensual denotar-se que os compostos que seguem o principio de 

inserção/intercalação de lítio são os mais adequados para o funcionamento das baterias de ião-lítio. 

Estes enquadram-se em três grupos, de acordo com a estrutura cristalina formada após o processo de 

síntese, sendo tipicamente estruturados em camadas (layered/lamellar), espinelas (spinel) ou olivinas 

(olivine) [54]. A Tabela 2.1 apresenta alguns materiais ativos, tendo em conta algumas das suas 

propriedades eletroquímicas. 

 

Tabela 2.1 – Características eletroquímicas de materiais ativos, tendo em conta o tipo de estrutura cristalina. 

Tipo de 

estrutura 
Composto 

Capacidade específica teórica 

– experimental / mAh·g-1 

Potencial 

elétrico / V 
Referência 

Layered 
LiCoO2 280 – 140 4,2 [55] 

LiNiO2 275 – 150 3,8 [56] 

Spinel 
LiCo2O4 142 – 84 4,0 [57] 

LiMn2O4 148 – 123 4,1 [58] 

Olivine 
LiFePO4 170 – 152 3,4 [59] 

LiMnPO4 171 – 140 4,1 [60] 

 

De entre os vários materiais ativos existentes, importa realçar o lítio fosfato de ferro (LiFePO4), 

proposto por John Goodenough em 1997, sendo um material pertencente à classe das olivinas [61]. A 

sua estrutura cristalina está representada na Figura 2.6, onde se verifica a presença dos seus diversos 
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constituintes: o ferro está representado pelas esferas castanhas, o fósforo pelas esferas cinzentas, o 

oxigénio pelas esferas vermelhas e o lítio através das esferas roxas.  

 

 

A disposição é assim composta pelo FeO6 formado pelas estruturas octaédricas castanhas, e 

pelo PO4 representado pelas estruturas tetraédricas cinzentas, que permitem criar uma forte estabilidade 

estrutural, e favorecer uma excelente circulação do lítio, de forma reversível, através de zonas lineares 

de “túneis” criadas pela disposição das estruturas [35,62]. Os iões de lítio dispõem assim, de zonas 

bem definidas para perfazer os processos de intercalação integrantes do mecanismo de rocking chair. 

A organização estrutural deste material ativo permite a obtenção de diversas características 

vantajosas, entre elas, uma elevada capacidade teórica para armazenamento de energia (170 mAh·g-1), 

bem como um elevado número de ciclos de vida associados, possibilitando perfazer um valor de cerca 

de 2000 ciclos de carga e de descarga, considerando um valor de profundidade de descarga (DOD) de 

80%, ou seja, nunca deixando descarregar a bateria abaixo de uma capacidade mínima definida em 20% 

[30]. A boa compatibilidade do material ativo com a maioria dos eletrólitos orgânicos, mesmo em altas 

temperaturas, permite uma integral preservação da sua rede estrutural, contribuindo para uma elevada 

durabilidade da bateria, assim como um excelente nível de segurança de operação, pois não se verifica 

perda de oxigénio da estrutura cristalina do composto, que poderia comprometer o normal 

funcionamento da bateria. As fortes ligações covalentes fósforo – oxigénio asseguram a excelente 

estabilidade térmica, que conjuntamente com a boa estabilidade química, conferem uma natureza não 

explosiva a este material, tornando-o um dos materiais ativos mais seguros ao nível da sua incorporação 

em baterias de ião-lítio [63]. Além disso, este é considerado um material “amigo” do ambiente, por ser 

constituído por ferro, sendo este um elemento químico não tóxico, nem contaminante, contrariamente a 

outros metais potencialmente perigosos como o cobalto e o níquel. A sua constituição em ferro permite 

Figura 2.6 – Estrutura cristalina do lítio fosfato de ferro [62]. 
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assim também, baixar o custo deste material ativo, por ser um elemento químico relativamente 

abundante [64]. A conjugação destas excelentes propriedades do LiFePO4 fazem deste, um dos mais 

promissores e inovadores materiais ativos para integração em cátodos de baterias de ião-lítio [65]. 

Contudo, é de referir que este material apresenta uma baixa condutividade elétrica (10-7 S·m-1). 

Esta desvantagem é colmatada, através do recurso a um processo de dopagem ou através do 

revestimento com carbono das nanopartículas do LiFePO4, melhorando a sua performance eletroquímica 

e estabilidade térmica. Este processo denominado por carbon coating, e origina o denominado C-LiFePO4 

(LFP), caracterizado por possuir um valor de condutividade elétrica superior [30,59]. 

A síntese do LiFePO4 pode ser realizada através de vários métodos, enquadrados em dois grupos: 

métodos de estado sólido e métodos por solução. Nos métodos de estado sólido, enumeram-se a síntese 

por estado sólido, a ativação mecanoquímica, a redução carbotérmica, aquecimento por micro-ondas. 

Os métodos por solução, consistem na síntese hidrotérmica, síntese solvotérmica, síntese por sol-gel, 

spray pirólise e co-precipitação [31]. É de mencionar que, os métodos baseados em solução, apesar de 

envolverem processos mais complexos do que os métodos de estado sólido, permitem contudo, obter 

micro e nanopartículas de LFP com uma distribuição mais homogénea e com uma elevada pureza, 

contribuindo também para aumentar ainda mais a performance eletroquímica do cátodo [30]. 

2.3.2 Material Condutor 

O material condutor atua como agente aditivo, sob a forma de partículas que melhoram a 

condutividade elétrica do material ativo, permitindo incrementar a condutividade elétrica do cátodo. 

O carbon black (C45) e outros materiais à base de carbono e grafite, com uma enorme área de 

superfície, elevada absorção de óleos e elevada condutividade elétrica são materiais com bastante 

potencialidade para serem usados como aditivos condutores [66]. O C45 é um dos materiais condutores 

a que mais se recorre nos trabalhos de desenvolvimento de cátodos, especialmente em conjunto com o 

material ativo LFP, sendo de realçar a sua forte influência a nível de aumento de condutividade elétrica 

[67]. Assim, este material aditivo, permite melhorar o processo de intercalação do lítio no material ativo, 

devido a uma distribuição melhorada da rede de vias condutoras, possibilitando atingir um bom grau de 

percolação elétrica no cátodo. Para isso, é fundamental garantir que o C45 está disponível em todos os 

pontos da superfície do material ativo, no sentido de permitir um processo simultâneo de inserção dos 

iões de lítio em toda a superfície do material ativo, maximizando o transporte de iões de lítio e 

minimizando o aquecimento da bateria devido à resistência associada ao material ativo [68,69]. Além 

disso, é também de referir que o C45 caracteriza-se por ser um material com um baixo custo [70]. 



CAPÍTULO 2 | ESTADO DA ARTE 

     17 

2.3.3 Polímero 

Um polímero é uma cadeia de unidades estruturais denominadas monómeros, que se interligam 

e reagem em cadeia, através de um processo denominado por polimerização [71]. Relativamente à sua 

função no cátodo, o polímero (binder) promove uma boa coesão física entre o material ativo e condutor 

(por isso, é também apelidado de polímero-cola), melhorando as propriedades de estabilidade mecânica 

e flexibilidade, permitindo obter uma elevada adesão da pasta de cátodo ao substrato coletor de corrente 

[72]. Além disso, tem também a tarefa de proporcionar a formação de uma rede estrutural com o material 

ativo, e de vias elétricas através do material condutor, com o objetivo de facilitar a difusão dos iões de 

lítio, bem como o transporte de eletrões [30]. No entanto, na escolha de um polímero, é fundamental 

verificar se o mesmo não é dissolvido em contacto com o eletrólito selecionado para a bateria [73]. 

Em termos de trabalhos relatados na literatura, a maioria das experiências relacionadas com o 

material ativo LFP tem como base, o uso do polímero poli(fluoreto) de vinilideno (PVDF). A escolha deste 

polímero deve-se às suas características ao nível de estabilidade térmica a elevadas temperaturas, boa 

resistência química e excelentes propriedades elétricas e mecânicas [30,74]. Este polímero é versátil, 

na medida em que, de acordo com as condições de preparação, permite a obtenção de quatro estruturas 

cristalinas diferentes, representadas sob a forma de fases (α, β, γ e δ) [75]. Contudo, é um polímero 

que requer o uso de solventes tóxicos, como o metilpirrolidona (NMP), para o processo de dissolução, 

sendo por isso de realçar, a aposta em novos materiais poliméricos que contribuam para melhorar as 

propriedades dos cátodos, além de possibilitarem o recurso a solventes menos perigosos [76]. 

De entre os vários materiais poliméricos existentes, os elastómeros termoplásticos (TPE), com 

investigações acerca do seu desenvolvimento iniciadas em 1926 por Waldo Semon [77], assumem-se 

como uma boa alternativa para novas experiências, por aliarem as propriedades da borracha com as 

vantagens de processamento dos materiais termoplásticos, resultando em materiais extremamente 

resistentes mas flexíveis. Os TPE são copolímeros em bloco, ou seja, blocos de uma cadeia de 

monómeros do mesmo tipo (homopolímero) ligados com outros blocos de homopolímeros [71]. 

Destes, o grupo mais representativo são os copolímeros em bloco de estireno (SBC), por serem 

muito utilizados e com menor custo de produção, sendo baseados em moléculas que consistem em pelo 

menos três blocos, em que os dois blocos finais são em fase rígida de poliestireno e o bloco intermédio 

elastomérico é em fase macia (polidieno, polibutadieno ou poliisopreno). Os blocos em fase rígida e 

macia devem ser imiscíveis, permitindo formar domínios separados de blocos de poliestireno, sendo 

estes anexados às extremidades das cadeias elastoméricas, criando pontos de junção multifuncionais, 

que proporcionam ligações físicas cruzadas para a borracha. Os processos de aquecimento ou 
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dissolução com solvente tornam os SBC processáveis como termoplásticos, através da suavização dos 

blocos de poliestireno, enquanto que a solidificação faz os SBC apresentarem boas propriedades 

elastoméricas, devido às modificações dos blocos de poliestireno, permitindo uma boa dureza e 

resistência mecânica do material. Os SBC têm um vasto campo de aplicações na indústria automóvel, 

eletrónica e médica, assim como em calçado, adesivos, selantes e asfaltos para pavimentos e estradas, 

que têm como característica em comum, o facto de poderem serem sujeitos a condições meteorológicas 

adversas. A maioria dos SBC pode ser misturada com outros materiais, desde outros polímeros, óleos, 

resinas, corantes, materiais aditivos e de reforço, por forma a atingir as propriedades físicas e mecânicas 

desejadas [78], [79]. É de salientar que o desenvolvimento de compósitos de polímeros com materiais 

aditivos como os nanotubos de carbono permitem alargar o espectro de aplicação dos SBC a áreas como 

os sensores, atuadores e recolha de energia através do conceito de energy harvesting [80,81]. O 

processamento dos SBC pode ser realizado por diferentes métodos: dissolução com solvente (casting), 

que permite uma boa dispersão de nanopartículas usadas como material aditivo; extrusão e/ou injecção, 

que não requer o uso de solvente, mas necessita de aquecimento; e electrospinning, particularmente útil 

para a produção de fibras a partir dos polímeros [82]. 

O polímero SBS, do termo inglês styrene-butadiene-styrene, é um copolímero em tribloco, que 

consiste numa cadeia intermédia de butadieno, anexada conjuntamente com uma cadeia de estireno em 

cada extremidade. A Figura 2.7 ilustra a estrutura molecular do polímero SBS. 

 

 

Este polímero é fabricado pelo processo de polimerização aniónica, sendo muito usado na 

indústria pelas suas vantagens em termos de elevado alongamento atingido, resistência à abrasão, 

durabilidade e resistência química [79]. A variação na relação entre estireno e butadieno, permite variar 

fortemente as propriedades mecânicas, térmicas e elétricas, sendo de destacar a influência que a 

quantidade de estireno exerce no valor da condutividade elétrica [83,84]. 

O polímero SEBS, do termo inglês styrene-ethylene-butylene-styrene, é obtido pelo processo de 

hidrogenação do polímero SBS, estando a sua estrutura molecular apresentada na Figura 2.8. 

Figura 2.7 – Estrutura molecular do polímero SBS, em que, as letras em índice x e z, correspondem 
respetivamente aos monómeros estireno e butadieno. 
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A hidrogenação permite remover as insaturações típicas dos componentes do butadieno 

(ligações duplas carbono – carbono são saturadas com hidrogénio), melhorando as características do 

polímero, dotando o de uma maior resistência à temperatura e à radiação ultravioleta, bem como de 

melhores propriedades elásticas [80]. O polímero SEBS é não tóxico, não apresentando efeitos ao nível 

de citotoxicidade, mesmo após o natural processo de envelhecimento, associado ao seu tempo de vida 

enquanto material sujeito a condições de radiação ultravioleta [80,82]. Em termos de características, o 

polímero SEBS exibe excelentes propriedades ao nível da resistência ao calor, raios ultravioleta, e ao 

natural processo de envelhecimento, bem como excelente absorção de óleos, facilidade de 

processamento, compatibilidade com os polímeros de poliolefinas, bom balanço entre resistência à força 

e à compressão. Outra característica fundamental deste polímero, é a possibilidade de ser reciclado, ou 

seja potencialmente reaproveitado, aquando do processo da reciclagem das baterias [71,84].  

Os polímeros SBS e SEBS possibilitam melhorar as baterias de ião-lítio, através da sua 

incorporação em elétrodos flexíveis, que proporcionam compor a forma cilíndrica ou prismática requerida 

para a bateria. É de realçar a existência de trabalhos realizados com baterias de Ni-MH, que provam que 

o recurso a este tipo de polímeros, permite potenciar o processo de reciclagem das baterias [85]. 

2.3.4 Solvente 

No processo de produção de tintas para os cátodos, o solvente assume a função de dissolver o 

polímero. O solvente considerado como convencional de uso padrão na indústria para o fabrico das tintas 

é o NMP [86,87]. No entanto, este solvente é considerado como perigoso para o meio ambiente [88], 

sendo recomendada a sua substituição por solventes menos tóxicos e perigosos [89]. 

Na escolha de um solvente, é recomendável seguir o conceito de química verde. Esta filosofia, 

que tem sido aperfeiçoada ao longo dos anos, e que vai de encontro ao conceito de química sustentável 

[90], teve um marco importante em 1998, através de uma publicação sobre os 12 princípios da química 

Figura 2.8 – Estrutura molecular do polímero SEBS, em que, as letras em índice x, y e z, correspondem 
respetivamente aos monómeros estireno, etileno e butileno. 
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verde, com o objetivo de motivar a comunidade cientifica académica e industrial para o desenvolvimento 

e implementação de produtos químicos, com redução e eliminação de substâncias perigosas, protegendo 

e beneficiando as pessoas, a economia e o meio ambiente [91]. Analisando os vários princípios, é de 

considerar que se devem ter em conta o uso de solventes considerados “verdes”, que sejam seguros ao 

nível do seu manuseamento, sem toxicidade associada para a saúde humana. Se possível deveria ter se 

em conta a minimização do uso de solventes, ou então, optar por solventes que sejam degradados em 

produtos inócuos, não persistindo no meio ambiente, evitando a poluição [92]. 

A Figura 2.9 apresenta diversos tipos de solventes frequentemente usados, na produção 

industrial e na investigação científica laboratorial, inserindo-os em três tipos de categorias diferentes de 

acordo com o grau de aceitação: preferíveis, usáveis e indesejáveis. 

 

 

Assim, o solvente ciclopentil metil éter (CPME) é considerado uma alternativa aceitável e usável, 

relativamente ao NMP, que é considerado indesejável. A alternativa ideal seria o uso de solventes da 

categoria dos preferíveis, como a água, sendo contudo de referir que, estes não têm capacidade para 

dissolver os polímeros em estudo, logo o CPME assume-se como uma escolha sensata [93]. O CPME é 

considerado um solvente “verde”, usado em reações químicas de síntese, em alternativa ao uso de 

solventes perigosos. Realçam-se as suas excelentes características, entre as quais a boa estabilidade 

relativa em condições ácidas e básicas, baixa formação de peróxidos e um curto intervalo relativo aos 

limites de explosividade, tornando-o uma alternativa segura para solventes convencionais à base de éter. 

É também de assinalar que é um solvente facilmente recuperável, por ser caracterizado por uma baixa 

Preferíveis
Água, acetona, etanol, isopropanol, 1-propanol, acetato de etilo,
acetato de isopropilo, metanol, butanona, 1-butanol, terc-
butanol.

Usáveis
Ciclohexano, heptano, tolueno, metilciclohexano, éter metil-terc-
butílico, isooctano, 2-metiltetrahidrofurano, ciclopentil metil éter,
xilenos, dimetilsulfóxido, ácido acético, etilenoglicol.

Indesejáveis

Pentano, hexanos, éter diisopropílico, éter etílico, diclorometano,
dicloroetano, clorofórmio, dimetilformamida, metilpirrolidona,
piridina, dimetilacetamida, acetronitrilo, tetrahidrofurano,
dioxano, dimetoxietano, benzeno, tetracloreto de carbono.

Figura 2.9 – Guia para a seleção de solventes, destinado a indústrias e laboratórios académicos de 
investigação, adaptado de [93]. 
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solubilidade na água, além de requerer um baixo nível de energia para a sua vaporização, devido ao seu 

ponto de ebulição de 106 °C [94]. Salienta-se que de acordo com estudos realizados, o CPME apresenta 

baixo grau de toxicidade aguda, bem como mutagenicidade negativa, sendo, porém, de ressalvar que, a 

exposição ao solvente pode resultar em irritação da pele e dos olhos. Contudo, se manipulado com as 

devidas precauções de segurança laboratorial, não apresenta risco de perigo para a saúde humana [95]. 

2.3.5 Método de Preparação 

Como cada material envolvido na preparação dos cátodos possui uma função específica, é 

fundamental estudar também, os métodos de preparação/manufatura que permitem o desenvolvimento 

de elétrodos, e que exercem influência na performance final dos mesmos. A preparação de um elétrodo 

é constituída por duas fases: primeira, em que se misturam os materiais, envolvendo processos de 

dissolução e dispersão, obtendo uma pasta (slurry); e segunda, em que a pasta é depositada/impressa, 

já sob a forma de tinta, num substrato coletor, sendo o filme sujeito a um processo de secagem [30]. 

O principal objetivo do estudo dos métodos de preparação, é o aumento da eficiência dos 

processos, por forma a se utilizarem os recursos materiais da forma mais eficaz possível, permitindo 

potenciar de forma conjunta, as características de cada material envolvido. Além disso, é também tido 

em conta, a possível redução de custos de produção das baterias, que poderá advir da poupança de 

recursos materiais, bem como uma exequível redução no consumo de energia utilizada. 

2.3.5.1 Preparação da Tinta 

A preparação da pasta de elétrodo envolve a combinação entre o polímero, material ativo, 

material condutor e solvente, de forma sequencial, seguindo uma determinada ordem (Figura 2.10). 

 

 

Figura 2.10 – Esquema representativo dos materiais constituintes da pasta de elétrodo. 
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Tipicamente, a preparação da pasta compreende um processo denominado por mistura a seco 

(dry stirring), que basicamente consiste numa mistura cuidadosa entre as partículas de material ativo e 

material condutor [30]. Este processo é bastante importante, uma vez que permite obter uma mistura 

com distribuição bastante homogénea das partículas, determinando fortemente uma boa interação entre 

as mesmas, influenciando por sua vez as propriedades físicas e morfológicas do cátodo [96]. 

Assim, a interação entre as partículas dos materiais, é determinada pelo processo de 

desaglomeração do material condutor, resultando em fragmentos que aderem à superfície das partículas 

do material ativo, permitindo a formação de uma camada condutora. É importante referir que, a 

fragmentação dos aglomerados de material, evita assim, uma possível sedimentação das partículas na 

solução, bem como a formação de zonas não homogeneizadas que podem prejudicar o bom 

funcionamento do cátodo. Por sua vez, a interação com o polímero permite a constituição de uma rede 

elétrica de percolação, possibilitando a condutividade elétrica em múltiplas vias. Contudo, é de ressalvar 

que se deve ter em conta a intensidade aplicada no processo de mistura, por forma a não danificar 

estruturalmente os materiais constituintes [70,97]. A Figura 2.11 representa esquematicamente de uma 

forma global, a disposição e interação das diversas partículas constituintes da estrutura do cátodo. 

 

 

Em relação à preparação da pasta que permite a manufatura dos cátodos, é de referir que a 

uniformidade imposta pelo processo de mistura/dispersão (stirring), do ponto de vista do comportamento 

Figura 2.11 – Representação esquemática da interação entre as partículas do material ativo, material condutor 
e polímero, na estrutura do cátodo. 
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reológico, tem em vista a obtenção de uma solução com viscosidade adequada para impressão num 

substrato, estando fortemente dependente da sequência dos processos de mistura, preparação da 

solução, equipamentos utilizados e parâmetros operacionais, como o tempo de duração. Existem 

diversos equipamentos aptos para a realização dos processos de mistura, tais como, moinhos de bolas, 

agitadores magnéticos e banhos de ultrassons. A nível industrial, usam-se moinhos de bolas planetários, 

misturadores de alta velocidade, homogeneizadores e misturadores estáticos [87,98]. 

A nível de métodos de preparação, são enunciados diversos procedimentos diferentes na 

literatura. O método relatado por A. Gören et al., designado como método convencional, começa com 

um processo de dissolução do polímero no solvente, seguido da adição de uma mistura composta pelo 

material ativo e material condutor, previamente sujeitos a uma mistura a seco. A solução é deixada em 

stirring à temperatura ambiente, através de um agitador magnético (1000 rpm), por 3 horas [72]. 

W. Zhang et al. relatam a existência de um método que se baseia igualmente numa mistura a 

seco entre o material ativo e o material condutor, sendo de seguida adicionado uma solução de polímero 

com 30 % do solvente total a ser usado. A solução é colocada em stirring por 30 minutos, adicionando 

simultaneamente partículas de um agente de dispersão e os restantes 70% do solvente, até atingir o 

estado de pasta. A adição de um agente de dispersão (Triton-100) ajuda a melhorar a viscosidade e 

homogeneidade da pasta, afetando positivamente a performance eletroquímica do cátodo [99]. 

O método proposto por D. Liu et al. baseia-se na utilização de dois materiais condutores 

diferentes, sendo aplicado um dispositivo misturador de três dimensões, construído pelos autores, que 

possui a capacidade para gerar movimentos em todas as direções através da coordenação de três eixos. 

O método consiste numa mistura inicial de 40 minutos entre 50% das quantidades totais de solvente e 

polímero, sendo adicionado seguidamente, uma constituição de metade das massas de material ativo e 

dos materiais condutores, deixando a mistura em stirring por 30 minutos. Após este período de tempo, 

é adicionada a restante metade da porção de material ativo e materiais condutores, sujeitando a solução 

a novo processo de stirring (30 minutos), colocando depois o restante 50% de solvente e polímero, para 

um processo de stirring final de 60 minutos. Assim, são relatadas boas indicações sobre a performance 

eletroquímica das baterias montadas com os cátodos produzidos através deste método [98]. 

H. Bockbolt et al. estudaram um método baseado numa mistura intensiva a seco entre o material 

ativo, material condutor e polímero, com recurso a um misturador de cisalhamento de alta intensidade 

por 2 minutos, sendo de seguida adicionado o solvente, deixando a mistura em processo de stirring. Os 

autores deste método afirmam um incremento nas propriedades mecânicas e eletroquímicas dos 

cátodos, resultando num aumento de performance das baterias [97]. 
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K. M. Kim et al. exploraram o efeito que a sequência de uso dos materiais na mistura inicial 

exerce na performance final da bateria, através de vários métodos. O primeiro método consistiu na 

mistura de material condutor, solvente e polímero, deixando a mesma em repouso a vácuo por 90 

minutos, à temperatura ambiente, adicionando de seguida, o material ativo e outra porção de solvente, 

colocando a solução em processo de stirring, através de agitação magnética (1000 rpm) por 30 minutos. 

O segundo método é semelhante ao primeiro, permutando apenas a ordem de uso do material ativo com 

o material condutor, e aumentando o tempo de repouso em vácuo para 150 minutos. O terceiro método 

constituiu-se pela mistura inicial de todos os materiais, colocando a solução em repouso a vácuo por 

180 minutos, seguido de stirring. Os resultados atingidos, permitem verificar que a mistura prévia das 

partículas de material, resulta em melhorias na estabilidade dos ciclos de carga e descarga [100].  

A Figura 2.12 ilustra a comparação entre os passos tomados nos diferentes métodos de 

preparação relatados na literatura e que foram tomados em consideração. 

Figura 2.12 – Diagrama esquemático de vários métodos de preparação relatados na literatura. 
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Apesar da existência de um grande número de métodos de preparação relatados na literatura, 

estes são caracterizados por apresentarem bons resultados eletroquímicos, sendo considerados bastante 

relevantes a nível científico.  

Adicionalmente, devido ao facto de cada componente da pasta ter uma função específica, é 

importante de notar que, a proporção adotada entre material ativo, polímero e material condutor assume 

uma contribuição relevante para a performance da pasta, já como tinta condutora, afetando 

consequentemente o desempenho final do cátodo. Desta forma, é fundamental proceder-se a uma 

escolha sensata de uma relação adequada entre os diferentes constituintes integrantes do elétrodo (% 

material ativo – % polímero – % material condutor), na medida em que esta escolha afeta 

significativamente a performance eletroquímica final da bateria de ião-lítio. 

A literatura relata o recurso a várias relações diferentes, sendo no entanto consensual a utilização 

maioritária da relação 80 – 10 – 10, na formulação de diversos trabalhos, por ser uma relação que não 

compromete a integridade física e funcional do cátodo, e que permite a simultaneamente a obtenção de 

bons resultados experimentais [30]. 

2.3.5.2 Preparação do Filme de Elétrodo 

Relativamente à segunda fase do desenvolvimento dos elétrodos, existem vários métodos 

relatados na literatura, que permitem realizar o processo de deposição da tinta produzida num substrato. 

A técnica de doctor blade, permite a produção de filmes com grandes áreas de superfície, através 

da deposição da tinta, recorrendo ao uso de um utensílio denominado por espaçador [86,101]. 

A nível de impressão, existem essencialmente quatro técnicas: flexografia, em que a tinta é 

transferida para o substrato por meio de uma série de rolos cilíndricos em inox; spray, em que a tinta é 

pulverizada no substrato, recorrendo a uma pistola a ar comprimido ou através de um campo elétrico 

(electroestático), delimitando a zona a imprimir através de uma máscara; inkjet, em que a tinta é 

depositada no substrato sob a forma de gotas individuais, podendo ser através de fluxo contínuo ou conta 

gotas, sendo esta última, por via térmica (aquecimento da tinta, formando uma bolha, que força uma 

gota a sair) ou por atuação piezoelétrica; e screen printing, que será a técnica usada no decorrer deste 

trabalho [43,102]. 

A técnica de impressão por screen printing, também designada por serigrafia, é considerada a 

tecnologia de impressão mais reconhecida cientificamente e em mais avançado estado de maturidade, 

devido à experiência acumulada de aperfeiçoamento, através da indústria da eletrónica. Como vantagens, 

apresenta o facto de ser mais rápida e versátil, comparativamente a outras técnicas, permitindo dotar 
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um processo de fabrico com os seguintes atributos: simplicidade, eficácia, velocidade de execução e 

adaptabilidade [43]. 

A Figura 2.13 ilustra os diversos constituintes de uma máquina de impressão de screen printing.  

 

 

A técnica em si, consiste na transferência da tinta por meio de uma malha de poliéster, composta 

por zonas porosas e não porosas, que formam diversos padrões que possibilitam a impressão de 

imagens sob a forma de filmes, de forma localizada e precisa. Para a tinta ser transferida pela malha, 

recorre-se à passagem de um rodo, que é pressionado contra a malha aquando das passagens, 

permitindo que a tinta preencha as zonas porosas, imprimindo a tinta num substrato. Devido à 

simplicidade do processo, pode ser utilizado um alargado espectro de substratos e tintas, permitindo 

uma espessura de camada mais uniforme [43,102]. No caso dos cátodos interessa obter um filme com 

formato retangular, através de um substrato em folha de alumínio que possibilita a recolha de discos. 

Após a fase de deposição/impressão dos cátodos, recorre-se a um processo de evaporação do 

solvente, através da secagem do filme, em condições específicas e controladas (temperatura, tempo, 

sob vácuo ou à pressão atmosférica). É de referir que, este processo influencia a microestrutura do 

polímero e a porosidade do elétrodo, sendo que a temperatura de secagem exerce variações na 

distribuição do polímero, com consequências ao nível das características eletroquímicas do elétrodo [74] 

Finalmente, pode-se optar por se recorrer à técnica de prensagem, uma vez que este passo final 

é opcional na produção de elétrodos, em termos de investigação científica académica. Contudo, sob o 

ponto de vista de produção industrial, este passo é fundamental, porque permite aumentar a adesão da 

tinta ao substrato do cátodo, bem como aumentar a capacidade energética volumétrica da bateria, sendo 

estes fatores essenciais para prolongar o seu tempo de vida [30,103].

Figura 2.13 – Representação esquemática de uma máquina de impressão por screen printing. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS EXPERIMENTAIS 

Este capítulo é dedicado à descrição dos materiais utilizados e procedimentos experimentais, 

bem como das várias técnicas de caracterização a que se recorreu no decorrer do trabalho. 

3.1 Materiais 

Na produção das tintas para os cátodos desenvolvidos, usaram-se quatro tipos de materiais: o 

material ativo lítio fosfato de ferro, C-LiFePO4 (LFP), o material condutor carbon black (C45), o solvente 

ciclopentil metil éter (CPME), e três polímeros diferentes (SBS 718, SEBS 108C e SEBS H6110). Para o 

cátodo propriamente dito, é necessário acrescentar a folha de alumínio (espessura de 15 µm) como 

substrato condutor a receber a tinta, sendo também preparadas amostras com teflon como substrato. É 

de referir que, o material ativo LFP foi obtido através da Phostech Lithium, o material condutor C45 da 

Timcal Graphite & Carbon, o solvente CPME da Carlo Erba, e os polímeros da Dynasol. 

Na Tabela 3.1 são apresentadas as características relativas aos materiais poliméricos utilizados. 

 

Tabela 3.1 – Características dos polímeros utilizados na preparação das tintas para os cátodos. 

Polímero Fabricante/Tipo Teor de estireno / % Estrutura 

SBS Calprene 718 25 Linear 

SEBS 108C 15 – 

SEBS Calprene H6110 30 Linear 

 

A Tabela 3.2 apresenta as características relativas ao solvente utilizado. 

 

Tabela 3.2 – Características do solvente utilizado na preparação das tintas para os cátodos. 

Solvente 
Fórmula 

molecular 

Densidade / g·cm-3 

(T = 20 °C) 

Viscosidade / mPa·s 

(T = 20°C) 

Ponto de 

fusão / °C 

Ponto de 

ebulição / °C 

CPME C6H12O 0,86 0,55 <-140 106 
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A Tabela 3.3 apresenta as características do material ativo utilizado. 

 

Tabela 3.3 – Características do material ativo utilizado na preparação das tintas para os cátodos. 

Material ativo Massa molecular (g·mol-1) D10 (µm) D50 (µm) D90 (µm) 

LFP 157,76 0,2 0,5 1,5 

 

Para a montagem das baterias, recorreu-se ao sistema Swagelok, através da montagem de half-

cells, constituídas por discos de lítio (espessura de 0,75 mm, 99,9% de pureza) como ânodo, pelo 

eletrólito hexafluorofosfato de lítio (LiPF6) dissolvido em carbonato de etileno (EC) e carbonato de dimetil 

(DMC), sendo a solução de 1 molar de LiPF6 dissolvida numa relação volúmica 1:1 de EC/DMC, e por 

discos de microfibra de vidro de Whatman GF/A como separador. O lítio, o eletrólito e a microfibra de 

vidro GF/A foram obtidos através da Sigma-Aldrich. 

3.2 Procedimentos Experimentais 

Na preparação dos cátodos, foram utilizadas várias composições de tintas condutoras, 

recorrendo para isso, à utilização de diferentes tipos de materiais poliméricos, sendo que, para um 

determinado polímero, se optou por ensaiar diferentes métodos de preparação das tintas. 

3.2.1 Preparação das Tintas 

De seguida, apresentam-se as constituições das cinco tintas condutoras consideradas a produzir: 

 SBS 718 + CPME + LFP + C45 (método de preparação 1); 

 SEBS 108C + CPME + LFP + C45 (método de preparação 1); 

 SEBS H6110 + CPME + LFP + C45 (método de preparação 1); 

 SEBS H6110 + CPME + LFP + C45 (método de preparação 2); 

 SEBS H6110 + CPME + LFP + C45 (método de preparação 3). 

 

É de referir que, antes da preparação dos filmes, é de fulcral importância, proceder-se à secagem 

dos polímeros e dos materiais ativo e condutor, por forma a se garantir que os mesmos estejam isentos 

de possíveis restos de humidade que, poderia ter sido absorvida pelos materiais. Para isso, recorreu-se 

à secagem dos mesmos no forno, durante a noite anterior ao dia de preparação dos filmes. 
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Tendo com conta a relação adotada entre constituintes de 80 – 10 – 10 (80% para a massa de 

material ativo, 10% para polímero, e 10% para o material condutor), calcularam-se as massas relativas 

aos materiais a usar. Na preparação das tintas, teve-se assim em conta o pressuposto de variar o método 

de preparação, para um mesmo polímero (SEBS H6110), obtendo três métodos diferentes. É de referir 

que, entre os diferentes métodos, as massas dos materiais a considerar foram as mesmas, sendo que 

a quantidade de solvente já se encontra otimizada para a relação escolhida entre os constituintes. 

 

a) Método de preparação 1 

Inicialmente, procedeu-se à pesagem de 0,19 g de polímero numa balança Mettler Toledo 

AT261, colocado em processo de dissolução através de 3,5 ml de solvente CPME, recorrendo a uma 

placa de agitação magnética (1000 rpm), durante 30 minutos, à temperatura ambiente. De seguida, 

pesaram-se, 1,49 g de material ativo LFP e 0,19 g de material condutor C45, que foram sujeitos a um 

processo de mistura a seco (dry stirring), onde ambos são cuidadosamente misturados manualmente, 

com recurso a um almofariz e espátula, por forma a atingir o máximo de homogeneidade possível. 

De seguida, adicionou-se esta mistura à solução do polímero, com o cuidado de ser introduzido 

de forma gradual, ou seja, colocando pequenas quantidades da mistura, de cada vez, reduzindo para 

isso a velocidade de agitação da placa, por forma a garantir que toda a quantidade de material fosse 

corretamente dispersa na solução. A solução foi depois sujeita a novo processo de agitação (1000 rpm), 

em contínuo, durante 1 hora e 30 minutos, à temperatura ambiente. Já com a consistência de uma 

pasta, a solução foi colocada num banho de ultrassons, durante 1 hora, retornando depois novamente à 

placa de agitação (1000 rpm) para um processo final de 30 minutos, também à temperatura ambiente. 

A Figura 3.1 ilustra os passos respeitantes ao método de preparação 1. 

 

 

Figura 3.1 – Representação esquemática dos passos do método de preparação 1. 
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b) Método de preparação 2 

A preparação por via deste método, consistiu na pesagem das mesmas quantidades de material 

ativo LFP e material condutor C45, sendo igualmente sujeitos a um cuidadoso processo de mistura a 

seco, por forma a que a distribuição das partículas atingisse um bom nível de uniformidade. Esta mistura 

foi incorporada em 3,5 ml de solvente CPME, também de maneira progressiva, reduzindo a velocidade 

de agitação da placa magnética a cada colocação de uma pequena quantidade de mistura, por forma a 

dispersar integralmente todas as partículas dos materiais introduzidos, sendo depois deixada em 

processo contínuo de agitação (1000 rpm), por 1 hora e 30 minutos, à temperatura ambiente. 

Seguidamente, adicionou-se a mesma massa de polímero à solução preparada, por forma a que 

o mesmo fosse totalmente dissolvido, através de novo processo de agitação (1000 rpm), durante 30 

minutos, à temperatura ambiente. Imediatamente de seguida, colocou-se a solução em banho de 

ultrassons, durante 1 hora, voltando depois novamente à placa de agitação (1000 rpm) para novo 

processo de agitação final de 30 minutos, também à temperatura ambiente. 

A Figura 3.2 ilustra os passos respeitantes ao método de preparação 2. 

 

 

c) Método de preparação 3 

Para este método, a preparação iniciou-se através da colocação da mesma massa de polímero, 

em processo de dissolução com 3,5 ml de solvente CPME, recorrendo de igual forma a uma placa de 

agitação magnética (1000 rpm), por 30 minutos, à temperatura ambiente.  

O passo seguinte consistiu na introdução de forma alternada, de pequenas quantidades 

individuais, das mesmas massas de material ativo e material condutor, na solução polimérica. Neste 

caso, não se recorreu ao processo de mistura a seco, mas procedendo igualmente ao controlo da 

velocidade de agitação da placa magnética por forma a incorporar todo o material na solução, deixando 

Figura 3.2 – Representação esquemática dos passos do método de preparação 2. 
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posteriormente a mesma em processo de agitação contínuo (1000 rpm), por 1 hora e 30 minutos, à 

temperatura ambiente. Tendo a solução adquirido a consistência de pasta, a solução foi colocada em 

banho de ultrassons, durante 1 hora, retornando de seguida à placa de agitação (1000 rpm) para novo 

processo de agitação de 30 minutos, também à temperatura ambiente. 

A Figura 3.3 ilustra os passos respeitantes ao método de preparação 3. 

 

3.2.2 Preparação do Filme de Cátodo 

Com as pastas de cátodo preparadas e já podendo serem tratadas como tintas, procedeu-se à 

sua impressão, através da técnica de screen printing, recorrendo a uma impressora própria (Figura 3.4).  

 

 

Para isso, cortaram-se retângulos de folha de alumínio e de teflon, que servem como substrato 

a receber a tinta. Colocou-se um retângulo numa placa de vidro, por debaixo da zona da malha com o 

formato retangular para impressão de filmes, sendo colocada a tinta na borda superior da zona 

Figura 3.4 – Máquina de impressão por screen printing. 

Figura 3.3 – Representação esquemática dos passos do método de preparação 3. 
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permeável da malha a imprimir, passando imediatamente o rodo, começando por essa mesma 

extremidade, primeiro com uma ligeira passagem, voltando-se a repetir a passagem efetuando uma 

ligeira pressão, a uma velocidade constante, por forma a obter uma uniforme impressão do filme. 

Ambos os filmes foram colocados em processo de evaporação do solvente, através da secagem 

em forno a 60 °C, por 15 minutos. A Figura 3.5 apresenta o aspeto final dos filmes de cátodo produzidos. 

 

 

Após o processo de secagem, procedeu-se ao corte das amostras que constituíram os cátodos 

a implementar nas baterias. Para isso, usou-se o martelo e um vazador de 8 mm de diâmetro, por forma 

a se obterem amostras em formato de disco com o mesmo diâmetro deste, a partir dos filmes 

produzidos. De seguida, os discos foram individualmente sujeitos a uma caracterização física. 

3.2.3 Montagem de Baterias Half-cell 

Os testes a ser efetuados com os cátodos desenvolvidos, foram realizados recorrendo à sua 

implementação em baterias half-cell, através do sistema Swagelok, caracterizado por um mecanismo de 

roscas que promove uma boa integridade dos constituintes internos da bateria. Além disso, é um sistema 

reutilizável, o que permite realizar inúmeras montagens usando os mesmos componentes. A Figura 3.6 

apresenta a bateria de dois elétrodos Swagelok que permite a compor as half-cell. 

 

 

Figura 3.6 – Baterias de dois elétrodos do tipo Swagelok: a) antes da montagem, b) após a montagem. 

Figura 3.5 – Filmes de cátodo desenvolvidos: a) em substrato de alumínio, b) em substrato de teflon. 
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A Figura 3.7 ilustra esquematicamente os diversos componentes que constituem o sistema de 

montagem das baterias half-cell Swagelok de dois elétrodos. 

 

 

Os cátodos foram sujeitos a um processo de secagem a vácuo, num forno estufa de vidro Büchi 

TO-51, a uma temperatura de 90 °C, durante 12 horas, para evaporar possíveis partículas de humidade, 

sendo depois armazenados em sacos de plástico herméticos para colocação na caixa de luvas. 

A montagem da bateria foi realizada numa caixa de luvas com uma atmosfera inerte, através de 

um sistema de vácuo/árgon. Os discos de ânodo a utilizar foram preparados na caixa de luvas, 

escolhendo uma zona da folha de lítio que permitisse trabalhar a superfície, de maneira a remover 

possíveis partículas de óxido de lítio, garantindo que a mesma ficasse lisa e brilhante, por forma a permitir 

o corte de discos, através de um vazador de 8 mm. 

Na montagem da bateria propriamente dita, colocou-se um disco de cátodo, centrado no pistão, 

dispondo de seguida o separador, através da colocação intercalada de duas membranas de Whatman 

de 10 mm de diâmetro (por forma a garantir que não existe contacto físico entre ânodo e cátodo), 

embebidas entre si em 100 µL de eletrólito LiPF6 dissolvido em EC/DMC (50 µL para cada membrana), 

completando com a colocação de um disco de ânodo, previamente fixo ao pistão contrário. De referir 

que, a bateria é fechada através de um aperto das roscas, sendo envolvida em parafilme, para que não 

ocorresse evaporação do eletrólito com consequente reação com o oxigénio. A boa integridade dos 

constituintes internos da bateria é confirmada através da medição da tensão elétrica na mesma, ou seja, 

a diferença de potencial elétrico, por meio de um multímetro. 

Figura 3.7 – Representação esquemática dos diversos componentes de uma bateria half-cell 
Swagelok de dois elétrodos. 



CAPÍTULO 3 | MATERIAIS E MÉTODOS EXPERIMENTAIS 

34 

3.3 Técnicas de Caracterização 

A avaliação da performance dos cátodos desenvolvidos, foi avaliada tendo em conta diversas 

técnicas que avaliam as propriedades reológicas, físicas, morfológicas, elétricas e eletroquímicas. 

3.3.1 Caracterização Reológica 

A reologia é a ciência que tem como objetivo, o estudo dos fenómenos de fluidez e deformação 

dos materiais. A fluidez com que uma determinada pasta escoa, está relacionada com o movimento das 

partículas da matéria entre si, sendo que, o gradiente de velocidade de uma lâmina imaginária formada 

pelas partículas, resultante da aplicação de uma força em direção perpendicular ao fluxo da matéria, é 

designada de taxa de corte (shear rate) ou deformação (strain rate), representada pelo símbolo   e 

quantificada em s-1. A força por unidade de área produzida pelo fluxo é denominada de tensão de corte 

(shear stress), exibida através do símbolo  , e quantificada pela unidades N·m-2 ou Pa [104]. 

A viscosidade é a medida de resistência de deformação ao fluxo, quantitativamente expressa em 

centipoise (cP), sendo que para um fluído altamente viscoso, o fluxo será mais lento, do que 

comparativamente a um fluído com baixa viscosidade. Assim, a viscosidade de corte (shear viscosity) é 

entendida como o rácio entre a tensão de corte e a taxa de corte, representada por  , em Pa·s. 

Um fluído pode ser definido como Newtoniano, no caso de a viscosidade do mesmo permanecer 

independente da taxa de deformação à qual o fluído está submetido, sendo, no entanto, dependente da 

variação de temperatura ou pressão. A água e os óleos lubrificantes são bons exemplos de fluídos que 

apresentam um comportamento Newtoniano. Contudo, para uma situação em que a tensão de corte de 

um fluído varia com a taxa de deformação, a denominação passa a ser de fluído não-Newtoniano, sendo 

exemplos deste fluídos, as tintas e os shampoos [104]. 

Tipicamente, as pastas de cátodo apresentam características de um fluído não-Newtoniano, 

podendo apresentar um comportamento denominado de pseudoplasticidade, sendo esta propriedade 

revelada através da diminuição da viscosidade com o aumento da tensão de corte. Se a diminuição da 

viscosidade se verificar ao longo de um determinado tempo de corte, então está se perante um fenómeno 

denominado por tixotropia, derivado de uma quebra na estrutura ordenada do fluído. Adicionalmente, os 

fluídos não-Newtonianos podem também designados de plásticos, caso apresentem um comportamento 

em que necessitem de um tensão mínima de corte para iniciar o escoamento (a taxa de corte é zero), 

ou dilatantes, se os fluídos apresentarem um aumento da viscosidade através do aumento da taxa de 

corte, em que escoem para baixas taxas de corte, mas deixem de escoar para altas taxas [98,111]. 



CAPÍTULO 3 | MATERIAIS E MÉTODOS EXPERIMENTAIS 

     35 

Os dados relativos às medições reológicas e que permitem a realização dos estudos, podem ser 

recolhidos por viscosímetros ou reómetros, possibilitando a organização dos dados em gráficos, por meio 

de curvas de fluxo, que permitem correlacionar as três variáveis: taxa, tensão e viscosidade de corte [86], 

[104]. O estudo reológico para as tintas foi feito com um reómetro de tensão rotacional Physica MCR-

300 (Anton Paar), com uma geometria concêntrica cilíndrica (Couette), representando na Figura 3.8. 

 

 

A caracterização reológica foi realizada à temperatura ambiente (25 °C), através da análise de 

duas amostras de tinta de cátodo, por via de dois protocolos de corte diferentes. 

3.3.2 Caracterização Física 

A caracterização física das amostras de cátodos desenvolvidas, foi realizada através da pesagem 

e medição da espessura de cada amostra, sendo posteriormente possível de se calcular os valores 

relativos à massa de material ativo e porosidade associada a cada amostra. A medição da espessura foi 

realizada através de um micrómetro digital Mitutoyo (Figura 3.9), que permite um espectro de leitura de 

valores de 0 a 25 mm, com uma precisão de medição de 0,001 mm. 

 

Figura 3.9 – Micrómetro digital Mitutoyo 

Figura 3.8 – Reómetro de tensão rotacional: Physica MCR-300 (Anton Paar) 
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No cálculo da porosidade (%) dos cátodos, recorreu-se à equação (3.1) [69]. 

 

𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
𝐿 −𝑊 (

C1
D1 +

C2
D2 +

C3
D3)

𝐿
 × 100 (3.1) 

Em que, L representa a espessura do filme de cátodo (retira-se a espessura do substrato de 

teflon) em cm; W é a massa do filme de cátodo por unidade de área (g·cm-2); C1, C2 e C3, representam 

respetivamente, as percentagens para o material ativo, polímero e material condutor; D1, D2 e D3 

assumem respetivamente, as densidades do material ativo (LFP: 3,34 g·cm-3), polímero (SEBS 108C: 

0,91 g·cm-3, SBS 718: 0,93 g·cm-3 e SEBS H6110: 0,91 g·cm-3) e material condutor (C45: 1,9 g·cm-3). 

3.3.3 Caracterização Morfológica 

A microscopia eletrónica de varrimento, designada por SEM, do termo inglês scanning electron 

microscopy, é uma técnica amplamente utilizada na investigação científica, devido à possibilidade de 

observação e caracterização de superfícies de um alargado espectro de materiais, através da obtenção 

de imagens em três dimensões, à escala dos nanómetros e dos micrómetros. A Figura 3.10 ilustra o 

esquema geral dos diversos componentes principais de um sistema de SEM. 

 

 

Historicamente, o aparecimento do microscópio eletrónico de varrimento deveu-se a contributos 

científicos, iniciados em 1930, por Max Knoll e Julius Ruska [105]. As vantagens da técnica de SEM são: 

Figura 3.10 – Representação de um sistema de microscopia eletrónica de varrimento, adaptado de [107,108]. 
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a larga profundidade de campo, permitindo que uma zona grande da superfície da amostra seja focada 

de uma só vez, podendo a mesma apresentar um tamanho considerável (cerca de 200 mm); elevado 

nível de ampliação, possibilitando produzir imagens de alta resolução; obtenção de informações acerca 

da topografia da superfície, estrutura cristalina e composição química; baixo tempo necessário para a 

preparação da amostra, e possibilidade de avaliação da amostra de forma não destrutiva [106]. 

Relativamente ao funcionamento de um microscópio eletrónico de varrimento, este é baseado 

no principio da incidência de um feixe de eletrões na superfície da amostra, com recolha de sinais 

eletrónicos emitidos pelos materiais da amostra. Assim, o canhão de eletrões, gera e acelera eletrões 

com uma energia compreendida entre os 0,1 e os 30 keV, sob a forma de um feixe, apontado para a 

amostra, por meio de um sistema de lentes magnéticas, complementado por um sistema de vácuo, que 

evita a contaminação do feixe de eletrões e da amostra por partículas gasosas. 

As lentes magnéticas condensadoras ajustam o diâmetro do feixe, fazendo variar a ampliação, 

enquanto que, as lentes magnéticas objetivas permitem fazer uma focagem precisa da superfície da 

amostra, determinando o tamanho final do feixe de eletrões [107,108]. Este feixe colide com a superfície 

da amostra, interagindo com a mesma e formando eletrões secundários, eletrões retrodifundidos, 

eletrões de Auger, raios X e catodoluminescência (fotões), que são captados por detetores na zona da 

câmara onde se encontra a amostra. Destes, importa realçar os eletrões secundários, que são produzidos 

a partir da emissão de eletrões de valência dos átomos da amostra, e que sendo de baixa energia (< 50 

eV), escapam de zonas mais superficiais da amostra amostra, permitindo obter informação sobre a 

topografia da amostra; os eletrões retrodifundidos, que possuem maior energia que os secundários, 

proporcionando informações de regiões mais profundas da amostra; e os raios X, que permitem inferir 

sobre a composição química da amostra [109]. 

Os eletrões são captados por detetores, que por sua vez emitem sinais amplificados sob a forma 

de corrente elétrica e transmitidos ponto a ponto a um sistema de processamento, que interpreta 

conjuntamente todos os pontos, formando um raster da amostra, sendo este replicado num ecrã, 

permitindo ser visualizado e registado. As bobinas de varrimento possibilitam o movimento do feixe de 

eletrões pela superfície da amostra (eixos X e Y) que, estando sincronizadas com o ecrã, permitem a 

visualização da imagem formada em simultâneo com o movimento efetuado. A aparência da imagem da 

amostra em três dimensões é resultado da grande profundidade de campo da SEM [107]. 

Contudo, é de realçar que, caso necessário, a amostra deve ser sujeita a dois processos de 

preparação, possibilitando a visualização das mesmas: desidratação, através da substituição de água 

por moléculas de etanol ou acetona; e cobrimento metálico, direcionado para as amostras não 
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condutoras, depositando uma fina camada de partículas metálicas (ouro, prata, ouro/paládio ou platina) 

por meio de uma técnica designada por sputter coating [109]. A qualidade das imagens obtidas por SEM 

depende da performance do equipamento, de um ajuste correto dos parâmetros do equipamento para 

a obtenção das imagens (intensidade de corrente, tensão de aceleração dos eletrões, focagem, 

ampliação, brilho e contraste), e da própria natureza dos materiais constituintes da amostra. 

Assim, para caracterizar morfologicamente as amostras do filme de cátodo, recorreu-se a um 

equipamento FEI Quanta 650 FEG, representado na Figura 3.11. 

 

 

As capturas das imagens das amostras dos filmes de cátodos foram realizadas através de uma 

aceleração de 10 kV, com ampliações de 100×, 5000×, 25000×, 50000×, 80000× e 120000×. 

3.3.4 Condutividade Elétrica 

A condutividade elétrica é um parâmetro que permite avaliar a facilidade com que um material 

transporta uma carga elétrica, ou seja, conduz eletrões. Assim, este parâmetro é o inverso da 

resistividade elétrica, e é determinado através do método de prova de quatro pontas [110]. 

Para a aplicação desta técnica, deve-se ter em conta que o substrato da amostra a medir deve 

ser não condutor [102], usando-se para isso, cátodos com um substrato de teflon (10 mm de diâmetro), 

uma vez que é um dos materiais com maior resistividade associada. Devido ao facto de o alumínio ser 

um metal bom condutor, o valor da condutividade elétrica do filme de cátodo iria ser muito superior, pois 

a corrente elétrica passaria mais facilmente pelo alumínio do que pela tinta, traduzindo-se numa medição 

incorreta. 

Figura 3.11 – Equipamento de SEM: FEI Quanta 650 FEG. 
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A Figura 3.12 representa a aplicação do sistema de prova de quatro pontas [111]. 

 

 

Para se realizar a medição, coloca-se a amostra de forma centrada, na zona de contacto com as 

quatro pontas. Seguidamente, aplica-se uma corrente elétrica contínua (DC) nas duas pontas exteriores, 

permitindo medir a respetiva tensão gerada no filme de cátodo, através das duas pontas interiores. Com 

estes valores, torna-se possível a construção de curvas I – U (intensidade de corrente elétrica – tensão 

elétrica), permitindo calcular a resistência elétrica do cátodo através do declive das mesmas. 

A resistência elétrica (Re, Ω) do cátodo foi calculada, através da lei de Ohm, na equação (3.2. 

 
Re = 

𝑈

𝐼
 (3.2) 

Em que, I representa a intensidade de corrente em Amperes e U é a tensão elétrica em Volts. 

O cálculo da condutividade elétrica (σe, S·cm-1) do cátodo, torna-se possível pela equação (3.3. 

 
𝜎𝑒 = 

1

3,3625 × t × Re
 (3.3) 

Em que, t é a espessura da amostra do cátodo em cm, e Re é a resistência elétrica Ohms. É de 

referir que o fator de correção aplicado (3,3625) se encontra tabelado, devendo-se ao facto de o diâmetro 

do cátodo ser de 10 mm e a distância entre pontas de prova do equipamento ser de 2 mm [111]. 

As medições da condutividade elétrica foram efetuadas com recurso a uma fonte DC regulável 

Time Electronics 9818, através da aplicação de uma corrente de 0 a 1 mA, com variações de 0,1 mA, à 

temperatura ambiente, sendo os valores de tensão medidos através de um nanovoltímetro Keithley 2182. 

 

 

Figura 3.12 – Esquema do sistema de quatro pontas, numa amostra em formato de disco, adaptado de [111]. 
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A Figura 3.13 apresenta o esquema e constam os diversos equipamentos utilizados nas 

medições. 

 

3.3.5 Caracterização Eletroquímica 

3.3.5.1 Espectroscopia de Impedância Eletroquímica 

A espectroscopia de impedância eletroquímica, designada por EIS, do termo inglês electronic 

impedance spectroscopy, tem como propósito, a investigação e avaliação dos mecanismos de reação e 

cinética dos elétrodos, através do estudo das perdas devido a resistências verificadas ao nível de 

funcionamento interno da bateria, causadas por interações ocorrentes por contactos interfaciais entre os 

materiais constituintes. A análise da impedância das baterias de ião-lítio é efetuada através da aplicação 

de um sinal AC de baixa amplitude, a uma tensão constante. A resposta à perturbação causada à bateria 

em estado de equilíbrio é registada através da medição da amplitude e fase da corrente resultante. Este 

procedimento é repetido, variando a frequência do sinal AC aplicado, num determinado intervalo de 

frequências, permitindo obter o espectro de impedância da bateria [112,115]. 

Teoricamente, a impedância (Z, Ω), representada na equação (3.4), é a razão matemática entre 

a tensão elétrica aplicada U(t) e a intensidade de corrente elétrica resultante I(t), em função do tempo. 

 

𝑍 =  
𝑈(𝑡)

𝐼(𝑡)
=

𝑈𝑚 sin(𝜔𝑡)

𝐼𝑚 sin(𝜔𝑡 − 𝜑)
= |𝑍|𝑒𝑗𝜑 = 𝑍′ + 𝑗𝑍′′ (3.4) 

Figura 3.13 – Equipamentos para a medição da condutividade elétrica: 1) Fonte DC regulável Time Electronics 
9818, 2) Nanovoltímetro Keithley 2181, 3) Sistema de 4 pontas. 
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Em que, Um e Im representam, as amplitudes máximas da tensão e corrente sinusoidal, ω é a 

frequência angular, 𝜑 é a diferença de fase entre a tensão e a corrente, e Z’ e Z”’ são respetivamente, 

a parte real e a imaginária da impedância Z. Representando a parte real da impedância no eixo dos X e 

a parte imaginária da impedância no eixo dos Y, obtém-se um gráfico de Nyquist (Figura 3.14) [114]. 

 

 

A análise do gráfico de Nyquist permite derivar informações acerca do funcionamento da bateria, 

sendo decomposta em três regiões de observação: zona de altas frequências, correspondente ao 

semicírculo representativo do controlo da transferência de carga, zona de frequências médias, relativa à 

impedância de Warburg, para o processo de controlo de difusão dos iões de lítio no material ativo, e uma 

zona de baixas frequências, para o processo de saturação da carga. É de referir que, Rs é a resistência 

óhmica do eletrólito, Rct é a resistência de transferência de carga associada à interface elétrodo/eletrólito, 

e Cd é a capacitância resultante da acumulação de cargas na interface elétrodo/eletrólito [73]. 

A condutividade iónica (σi, S·cm-1) é calculada através da equação (3.5). 

 
𝜎𝑖 = 

𝑙

A × R𝑐𝑡
 (3.5) 

Em que, l e A representam, a espessura e a área da zona da amostra a considerar o movimento 

iónico, e Rct é a resistência obtida pela intersecção do semicírculo com o eixo da impedância real Z’ [115]. 

O coeficiente de difusão do lítio (DLi
+, cm2·s-1), permite quantificar o grau de difusão dos iões de 

lítio na zona do separador, sendo calculado pela equação (3.6). 

 

𝐷𝐿𝑖+ = 
𝑅2 × 𝑇2

2𝐴2 × 𝑛𝑒4 × 𝐹4 × 𝐶2 × 𝜎𝑊
2  (3.6) 

Figura 3.14 – Gráfico de Nyquist típico do circuito equivalente de bateria de ião-lítio, adaptado de [73]. 
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Em que, R é a constante dos gases perfeitos, T é a temperatura absoluta, A é a área de superfície 

do cátodo, ne é o número de eletrões transferidos durante o processo de oxidação, F é a constante de 

Faraday, C é a concentração molar dos iões de lítio e σW é o coeficiente/fator de Warburg [116]. 

As medições associadas à espectroscopia de impedância foram efetuadas com baterias half-cell 

de três elétrodos, através do recurso a um equipamento Autolab PGSTAT12 (Figura 3.16), num intervalo 

de frequências entre 1 MHz e 10 mHz, considerando a aplicação de uma tensão de 10 mV. 

3.3.5.2 Voltametria Cíclica 

A voltametria cíclica é uma técnica de análise baseada no exame de um intervalo de potencial 

elétrico aplicado na bateria, a uma taxa de varrimento constante (V·s-1), permitindo observar e registar as 

variações nos valores da corrente elétrica resultante da mesma, ao longo do tempo. Esta técnica permite 

a obtenção de informação acerca dos mecanismos de reações de oxidação-redução ocorrentes na 

bateria, cinética de transferência de eletrões, reversibilidade da reação e continuidade do processo [73]. 

Este método utiliza uma bateria half-cell de três elétrodos, que consiste num elétrodo de trabalho 

(cátodo a estudar), um contra elétrodo e um elétrodo de referência, sendo estes dois últimos discos de 

lítio. A configuração desta bateria evita a polarização do elétrodo de referência, obtendo uma estável 

distribuição do potencial aplicado entre o elétrodo de trabalho e de referência. O teste é efetuado através 

da variação do potencial entre o elétrodo de trabalho e o elétrodo de referência, sendo medido o fluxo de 

corrente elétrica entre o elétrodo de trabalho e o contra elétrodo [112]. Os resultados são apresentados 

sob a forma de gráficos de tensão em função da corrente, designados por voltamograma (Figura 3.15). 

 

 

A análise de um voltamograma permite deduzir que, a reação de oxidação é induzida pela 

corrente anódica, através do varrimento inicial, com direção positiva, sendo que a reação de redução 

Figura 3.15 – Voltamograma representativo das medições da voltametria cíclica, adaptado de [73]. 
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ocorre pelo varrimento reverso, com direção negativa. Além disso, são representados os picos 

correspondentes aos processos eletroquímicos ocorrentes no intervalo de potencial considerado, sendo 

Epa o pico anódico e Epc o pico catódico. As intensidades de corrente elétrica de pico envolvidas durante o 

processo, representam-se por Ipa para o pico anódico e Ipc para o pico catódico [114].  

As medições relativas à voltametria cíclica foram realizadas com baterias half-cell de três 

elétrodos, com recurso ao equipamento Autolab PGSTAT12 (Figura 3.16). 

 

 

No teste considerou-se um intervalo de potencial entre 2,5 V a 4,5 V, a uma taxa de 0,1 mV·s-1. 

3.3.5.3 Ciclos de Carga e Descarga 

O teste de performance de ciclos de carga e descarga, tem como objetivo avaliar a estabilidade 

e capacidade de armazenamento da bateria, ao longo de vários ciclos, para diferentes taxas de carga e 

descarga, tendo em conta o comportamento do cátodo considerado. Devido ao valor da tensão elétrica 

da bateria aumentar ou diminuir, conforme o respetivo estado de carga ou descarga da mesma, torna-

se possível de se proceder à determinação da sua capacidade efetiva de armazenamento [112]. 

Este teste é realizado a diferentes taxas, designadas por nC e C/n, sendo que as mesmas 

representam a constante de corrente de carga e descarga, em que n é uma variável de tempo para uma 

operação completa de carga ou descarga à capacidade nominal, e C é a capacidade teórica de 

armazenamento do material ativo associado ao elétrodo, especificando a quantidade de energia elétrica 

em miliampéres-hora (mAh·g-1) que o material pode armazenar. Assim, numa bateria de 170 mAh deve 

fluir uma corrente elétrica de 170 mA durante 1 hora (sendo a taxa 1C), ou então, 17 mA durante 10 

horas (taxa de C/10), até que a bateria seja completamente carregada ou descarregada [62]. 

Figura 3.16 – Equipamento de testes: Autolab PGSTAT12. 
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O teste é realizado sob dois pontos de vista: cycle life e rate performance. O cycle life consiste 

na aplicação de uma corrente constante, registando os valores de tensão elétrica, de acordo com o 

tempo, para um número de ciclos considerados previamente, sendo estabelecida uma tensão mínima e 

máxima, e que é imposta pelas características do material ativo. O rate performance mede a carga e 

descarga, através da aplicação de uma corrente variável para um determinado nível de tensão elétrica 

estabelecido, ao longo de ciclos previamente estipulados. As taxas de carga e descarga a considerar são 

aplicadas de acordo com as características dos materiais do elétrodo em estudo [113,114]. 

Assim, de acordo com o tempo de carga ou descarga registado, é calculada a capacidade 

específica de armazenamento da bateria (mAh·g-1). Estes valores permitem a construção de dois tipos 

de gráficos: capacidade de armazenamento em função da tensão elétrica, estabelecendo um perfil de 

tensões para a bateria, de acordo com o estado de carga ou descarga, e número de ciclos em função da 

capacidade de armazenamento, permitindo determinar a capacidade efetivamente entregue de uma 

bateria, por meio dos últimos ciclos realizados. Tipicamente verifica-se que, a capacidade de 

armazenamento e tensão elétrica varia em função da taxa, sendo que, para correntes elétricas mais 

elevadas, espera-se uma diminuição da capacidade útil de armazenamento da bateria [73]. 

A avaliação dos ciclos de carga e descarga das baterias half-cell, foi realizada através de um 

equipamento galvanostato Landt Instruments CT2001A (Figura 3.17), à temperatura ambiente. 

 

 

No decorrer dos testes, estipulou-se um tempo de descanso inicial de duas horas, para permitir 

estabilizar a bateria, através de uma uniforme impregnação do eletrólito no separador. As medições 

galvanostáticas foram efetuadas num intervalo de tensões de 2,5 a 4,2 V, a diferentes taxas de carga e 

descarga, C/n e nC (C/5, C/2, C, 2C e 5C), sendo a capacidade teórica C do LFP de 170 mAh·g-1.  

Figura 3.17 – Equipamento de testes de ciclos carga e descarga: Landt Instruments CT2001A. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este capítulo é referente à apresentação, análise e discussão dos resultados experimentais, 

obtidos com base nas técnicas de caracterização descritas no subcapítulo 3.3. 

4.1 Medições Reológicas 

As curvas de fluxo representadas na Figura 4.1 foram obtidas através de duas amostras de tinta 

de cátodo, relativas à pasta preparada pelo método de preparação 1, com o polímero SEBS H6110. 

Estas amostras possuem exatamente a mesma formulação, tendo sido estudadas em dias distintos, 

usando dois protocolos diferentes para a obtenção das curvas de fluxo. 

 

 

De forma essencial, os dados apresentados na Figura 4.1 ilustram uma boa reprodutibilidade 

entre os 10 e os 1500 s-1. Adicionalmente, os valores de tensão obtidos, através de uma variação de 

forma crescente das taxas de corte, sobrepõem-se aos valores de tensão medidos por uma variação 

decrescente das taxas de corte, para o regime mais elevado de taxa de corte. 

Assim, de acordo com as condições experimentais consideradas, a tinta de cátodo não revela 

comportamento tixotrópico. Os dados podem ser enquadrados pela lei de Herschel-Bulkley, regida pela 

equação (4.1, que descreve os materiais com tensão limite de escoamento (yield stress). 

Figura 4.1 – Curvas de fluxo medidas para duas amostras da tinta de cátodo SEBS H6110/M1, formuladas e 
estudadas em dias e protocolos de corte diferentes: variação crescente (símbolos vazios) e decrescente 

(símbolos preenchidos) entre 10 e 1500 s-1 em 20 pontos de dados (preto), ou variação crescente e decrescente 
entre 0,1 e 1500 s-1 em 35 pontos de dados (vermelho). As linhas de tendência representam ajustes das 

equações de Herschel-Bulkley para os dados, estando os parâmetros ajustados na Tabela 4.1. 
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𝜏 = 𝜏𝛾 + 𝐾�̇�𝑛  (4.1) 

Em que, y é a tensão limite mínima de escoamento, através do qual o material inicia o 

escoamento com uma dada taxa de corte  , com um comportamento não-Newtoniano, caracterizado 

por um índice de comportamento do fluído n e um índice de consistência K. 

Os valores da tensão limite de escoamento e índice de comportamento dos fluídos obtidos do 

ajuste da equação 4.1, aos dados presentes na Figura 4.1 estão representados na Tabela 4.1.  

 

Tabela 4.1 – Valores de tensão limite de escoamento y, índice de comportamento do fluído n e índice de 
consistência K, obtidos dos ajustes da equação de Herschel-Bulkle, para os dados apresentados na Figura 4.1. 

Variação da taxa de corte   (Pa) K n 

Variação crescente 1,43 ± 0,39 0,39 ± 0,06 0,60 ± 0,02 

Variação decrescente 1,81 ± 0,50 0,38 ± 0,08 0,60 ± 0,03 

Variação duplicada crescente 3,27 ± 0,54 0,30 ± 0,08 0,62 ± 0,03 

Variação duplicada decrescente 2,46 ± 0,40 0,40 ± 0,08 0,59 ± 0,02 

 

Ao passo que se observa uma excelente reprodutibilidade para os parâmetros K e n, existe um 

certo desvio no parâmetro y, associado à dificuldade experimental inerente à determinação da tensão 

limite de escoamento [118]. Para o teste mais longo, em que a tinta de cátodo da amostra duplicada, 

foi testada com curvas experimentais de fluxo mais longas (devido ao maior intervalo de variação na taxa 

de corte), são registados maiores valores de tensão limite de escoamento. O comportamento não 

tixotrópico da tinta de cátodo é evidente, uma vez que os valores de tensão limite de escoamento são 

idênticos, quando medidos por uma variação crescente ou decrescente das taxas de corte. 

Assim, a conclusão reológica para esta tinta de cátodo é que o material é uma pasta sólida com 

capacidade para escoar quando se aplica uma tensão maior que 2,24 ± 0,40 Pa (média estatística e 

desvio padrão do parâmetro y da Tabela 4.1. O fluxo não-Newtoniano é caracterizado pela dependência 

de power law com a taxa de corte, sendo o índice de power law para esta tinta de 0,60 ± 0,01. É 

importante ressalvar que, o comportamento reológico apresentado para esta a tinta de cátodo da amostra 

SEBS H6110/M1 é considerado bastante semelhante para as restantes amostras, sendo que as ambas 

as tintas de cátodo são adequadamente processáveis através do método de screen printing [86]. 
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4.2 Propriedades Físicas 

Na Tabela 4.2 apresentam-se os resultados obtidos em relação à determinação das espessuras, 

massas de material ativo e porosidades dos filmes de todas as amostras de cátodo, em que se contabiliza 

apenas a zona preenchida pela tinta impressa nos cátodos. 

 

Tabela 4.2 – Espessura, massa de material ativo e porosidade obtidos para os amostras desenvolvidas. 

Amostra de cátodo Espessura / µm 
Massa de material 

ativo / mg·cm-2 
Porosidade / % 

SBS 718/M1 19 ± 1,21 1,16 ± 0,19 70,34 ± 5,26 

SEBS 108C/M1 27 ± 1,45 1,62 ± 0,12 70,34 ± 2,12 

SEBS H6110/M1 19 ± 2,68 0,95 ± 0,27 70,14 ± 4,21 

SEBS H6110/M2 28 ± 1,26 1,69 ± 0,1 69,46 ± 2,07 

SEBS H6110/M3 27 ± 2,99 1,7 ± 0,33 69,87 ± 3,91 

 

Com base nas medições, verifica-se que as espessuras das várias amostras de cátodos situam-

se na mesma ordem de grandeza, facto este justificado pela uniformidade da camada de impressão 

proporcionada pelo método de screen printing. Ressalva-se um ligeiro maior valor de espessura e de 

massa de material ativo nas amostras com o polímero SEBS 108C e os métodos de preparação 2 e 3. 

Os valores de porosidade alcançados são semelhantes entre todas as amostras, situando-se nos 

70%, devendo-se contar com o facto de as amostras não terem sido sujeitas ao processo final de 

prensagem. Este valor é considerado adequado, uma vez que outros trabalhos desenvolvidos através da 

mesma relação entre constituintes de 80 – 10 – 10 (% material ativo – % polímero – % material condutor), 

permitem atingir um nível de porosidade bastante semelhante [86]. Um bom grau de porosidade permite 

facilitar a imersão do eletrólito na estrutura do cátodo, com consequente favorecimento da difusão dos 

iões de lítio para altas taxas de carga e descarga, não comprometendo o contacto elétrico entre as 

diversas partículas dos materiais constituintes [97]. 

A literatura relata o facto de que os tempos considerados nos passos dos métodos de preparação 

influenciam a porosidade dos cátodos [97]. Contudo, como os tempos ponderados foram os mesmos 

entre métodos de preparação, é de crer que o nível de porosidade poderá não estar dependente da 

ordem de utilização dos materiais e dos polímeros SBS e SEBS empregues no processo de mistura. 
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4.3 Propriedades Morfológicas 

A análise da microestrutura das amostras de cátodos, fez-se através do processamento de 

imagens de SEM, a diferentes níveis de magnificação,  

A Figura 4.2 apresenta as imagens SEM produzidas a partir de ampliações sucessivas da mesma 

amostra de cátodo, desenvolvida através do método de preparação 3, com o polímero SEBS H6110. 

 

 

A Figura 4.2 a) permite evidenciar uma boa uniformidade na distribuição da pasta de cátodo, 

imposta pela impressão da mesma no substrato coletor de alumínio, através do sistema de screen 

Figura 4.2 – Imagens de SEM da superfície da amostra de cátodo SEBS H6110/M3, a diferentes ampliações: 
a) 100×, b) 5000×, c) 25000×, d) 50000×, e) 80000×, f) 120000×. 
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printing, sendo que se verifica igualmente o padrão característico da malha de poliéster que permite a 

transferência da tinta. A Figura 4.2 b) demonstra a excelente distribuição homogénea das partículas dos 

diversos materiais constituintes, comprovando-se a existência de cavidades vazias (porosidade), devido 

à diferença de tamanhos associados às partículas dos diferentes materiais constituintes, conjuntamente 

com o processo de evaporação do solvente. Contudo, são estas mesmas cavidades que aumentam a 

área superficial de contacto entre o cátodo e o eletrólito, melhorando o transporte dos iões de lítio [102]. 

Na Figura 4.2 c) e d), está notavelmente representada a rede estruturalmente interconectada entre o 

material ativo, material condutor e polímero, que constitui várias vias possíveis, facilitando os processos 

de transporte de eletrões e difusão dos iões de lítio, através do fenómeno de inserção dos mesmos no 

material ativo. É de referir que não se verifica a presença de aglomerados de partículas do mesmo tipo 

de material, o que confirma que o método de preparação 3 promove um excelente processo de mistura 

entre partículas. As Figura 4.2 e) e f) realçam as diferentes partículas dos materiais constituintes, a um 

elevado nível de magnificação, sendo possível diferenciar que as partículas de maior tamanho 

representam o material ativo, enquanto que as partículas de menor dimensão mais claras representam 

o material condutor e polímero, notando-se um bom nível de dispersão entre partículas [74]. 

As Figura 4.3 a) e b) expõem as imagens SEM, respetivamente para as amostras de cátodos 

desenvolvidas pelo método de preparação 1, mas com polímeros diferentes SBS 718 e SEBS 108C. 

 

 

Entre diferentes polímeros, não são verificadas diferenças significativas ao nível da distribuição 

estrutural das partículas, sendo que, ambas as amostras apresentam um bom grau de dispersão entre 

material ativo, material condutor e polímero, proporcionada pelo processo de mistura a seco do método 

de preparação 1. Devido ao facto de as condições consideradas no processo de evaporação serem as 

mesmas para todas as amostras de filme preparadas, pode-se denotar que neste caso, o tipo de polímero 

Figura 4.3 – Imagens de SEM da superfície das amostras de cátodos desenvolvidas, com ampliações de 
25000×, 50000× e 120000×: a) amostra SBS 718/M1, b) amostra SEBS 108C/M1. 
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(SBS ou SEBS) não exerceu enorme influência ao nível da disposição estrutural das partículas, pois os 

fatores experimentais, como a temperatura, são relatados na literatura como agentes que podem exercer 

influência na microestrutura e mesmo na porosidade do cátodo [74]. Assim, a boa distribuição estrutural 

é assegurada pelos vários tipos de polímero estudados, sendo que a coesão física entre as partículas 

envolvidas permite a obtenção de uma boa estabilidade do cátodo a nível mecânico [72]. 

As Figura 4.4 a) e b) mostram as imagens de SEM para as amostras de cátodo preparadas 

respetivamente com os métodos de preparação 1 e 2, recorrendo ao mesmo polímero SEBS H6110. 

 

 

A observação das imagens permite denotar uma diferença a nível de distribuição das partículas 

dos materiais constituintes, entre diferentes métodos de preparação das pastas de cátodo. É de notar 

que, o método de preparação 1 permite obter um bom nível de distribuição homogénea e de dispersão 

das partículas dos materiais constituintes, facto este potenciado pelo processo de mistura prévia a seco 

entre o material ativo e o material condutor. O método de preparação 2, revela a existência de zonas 

mais densas de partículas de polímero, que se podem dever ao facto de se ter colocado o polímero em 

processo de dissolução, após ter sido realizada a mistura entre as partículas de material ativo e material 

condutor no solvente. 

É de referir que, as imagens das Figura 4.2 a) e b), são também representativas para as duas 

menores magnificações das amostras SBS 718/M1, SEBS 108C/M1, SEBS H6110/M1 e SEBS 

H6110/M2, uma vez que são muito semelhantes, mostrando a boa distribuição das várias partículas. 

Realça-se que em todas as amostras se verifica a presença de uma estrutura interligada e homogénea 

das partículas de materiais constituintes, observando-se espaços vazios que correspondem à porosidade. 

 

 

Figura 4.4 – Imagens de SEM da superfície das amostras de cátodos desenvolvidas, com ampliações de 
25000×, 50000× e 120000×: a) amostra SEBS H6110/M1, b) amostra SEBS H6110/M2. 
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4.4 Condutividade Elétrica 

O teste de prova de quatro pontas, permitiu determinar os valores relativos à condutividade 

elétrica, estando os mesmos, apresentados na Tabela 4.3, para cada tipo de amostra. 

 

Tabela 4.3 – Valores de condutividade elétrica medidos para as várias amostras de cátodos produzidas. 

Amostra de cátodo Condutividade elétrica DC / S·m-1 

SBS 718/M1 9,5 ± 1,9 

SEBS 108C/M1 10,5 ± 1,3 

SEBS H6110/M1 8,4 ± 1,5 

SEBS H6110/M2 19,6 ± 0,9 

SEBS H6110/M3 15,7 ± 1 

 

Observa-se que, os valores da condutividade elétrica encontram-se na mesma ordem de 

magnitude entre as diversas amostras de cátodos. Apesar disso, é de dar especial destaque ao facto de 

que, as amostras com um ligeiro maior valor de condutividade elétrica (SEBS 108C/M1, SEBS 

H6110/M2 e SEBS H6110/M3) são as mesmas que se caracterizam por terem uma maior espessura 

de filme e maior massa de material ativo. Este facto pode ser explicado pelo motivo de a percolação 

elétrica ser maior, devido à rede elétrica estrutural ser possivelmente superior, através de uma espessura 

de filme de cátodo mais elevada. O considerável teor de material condutor e polímero estipulado em 20% 

(10% + 10%), para todas as amostras, permite a formação desta rede estrutural interconectada de vias 

condutoras que favorece significativamente a percolação elétrica ao nível dos vários cátodos [70].  

É de enfatizar o processo de carbon coating do material ativo, bem como a sua mistura com as 

partículas de material condutor, que permitem conjuntamente, elevar significativamente o valor da 

condutividade elétrica do LFP, obtendo-se assim, valores com uma ordem de grandeza oito vezes maior 

que o valor do LFP em estado puro (10-7 S·m-1), o que possibilita atingir bons resultados eletroquímicos 

[30]. Importa também referir que, os valores da condutividade elétrica dos cátodos são superiores ao 

valor da condutividade iónica da solução eletrolítica (1,16 S·m-1), o que impede que a impedância elétrica 

das baterias seja significativamente afetada [30].  

Contudo, o que importa ressalvar é que no geral, todas as amostras apresentam um bom valor 

de condutividade elétrica, sendo considerado bastante adequado, tendo em conta outros trabalhos 

relatados na literatura, o que torna estes cátodos bastante aptos a funcionarem em baterias [86]. 
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4.5 Comportamento Eletroquímico 

O comportamento relativo à cinética eletroquímica dos cátodos, foi avaliado através dos testes 

de espectroscopia de impedância eletroquímica, voltametria cíclica e ciclos de carga e descarga. 

4.5.1 Espectroscopia de Impedância Eletroquímica 

Tomando em conta que a amostra de cátodo desenvolvida com o polímero SEBS H6110, através 

do método de preparação 1, possui um baixo valor de polarização eletroquímica, foi realizado um ensaio 

completo de espectroscopia de impedância eletroquímica para a mesma. 

As curvas de espectroscopia relativas aos testes realizados no estado pristine (antes da 

ciclagem); após uma ciclagem de sete ciclos de carga e descarga, a uma taxa C/5; e após a adição de 

adição de três ciclos de voltametria cíclica, estão representadas no gráfico de Nyquist presente na Figura 

4.5, sendo que permitem obter uma perceção geral dos fenómenos eletroquímicos ocorrentes no cátodo. 

 

 

Assim, o gráfico Nyquist da Figura 4.5 apresenta de uma forma geral, um semicírculo suavizado 

para a zona das altas frequências, e uma linha inclinada em aproximadamente 45° correspondente ao 

intervalo de baixas frequências, sendo neste caso, considerado como a impedância de Warburg. É de 

salientar que esta linha está presente em todos os estados, com exceção do estado pristine, em que a 

linha não está modela definidamente em 45°, uma vez que a interface sólido-eletrólito ainda não estava 

devidamente totalmente formada. 

Figura 4.5 – Curvas do espectro de EIS para a amostra SEBS H6110/M1, em três estados: pristine, após 
ciclagem de sete ciclos de carga e descarga, e após três ciclos de voltametria cíclica. 
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Os fenómenos eletroquímicos ocorrentes no cátodo podem ser modelados por meio de um 

circuito elétrico equivalente (enquadrado na Figura 4.5), composto por diversos elementos elétricos 

dispostos em série e paralelo. A resistência da zona do semicírculo equipara-se à resistência da solução 

eletrolítica (R1) e que se verifica pela aproximação do semicírculo ao eixo Z’ na zona de altas frequências; 

resistência da superfície do filme de cátodo (R2, SEI), que corresponde à resistência de migração dos iões 

de lítio através da interface sólido – eletrólito, formada na superfície do filme do cátodo; e resistência da 

reação de transferência de carga associada ao processo de intercalação do lítio (R3,CT), na zona de médias 

frequências. O elemento de Warburg (W) está associado ao processo de difusão dos iões de lítio, sendo 

que o elemento condensador de fase constante (CPE) é equivalente à capacidade diferencial de 

intercalação [86,102]. 

Os valores relativos às resistências calculadas (R1, R2, SEI e R3, CT), a partir do ajuste realizado por 

meio da modelação do circuito equivalente à bateria montada com a amostra de cátodo SEBS 

H6110/M1, nos três estados, estão listados na Tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4 – Valores de resistência R1, R2, SEI e R3, CT obtidos a partir dos ajustes realizados através da modelação 
com o circuito equivalente da bateria, montada com a amostra de cátodo SEBS H6110/M1, para três estados: 
pristine, após ciclagem e após voltametria cíclica. 

Estado R1 / ± 2 Ω R2, SEI / ± 2 Ω R3, CT / ± 2 Ω RTotal / Ω 

Pristine 2,08 119,7 3869 3990,78 

Após 7 ciclos de ciclagem 

a C/5 
2,95 285,5 3926 4214,95 

Após 3 ciclos de 

voltametria cíclica 
3,81 383,1 5013 5399,91 

 

Assim, observa-se uma normal evolução dos valores de resistências entre estados, derivado dos 

fenómenos normais de formação da interface sólido-eletrólito e da impregnação do eletrólito nos poros 

do cátodo, sendo que o valor relativo à resistência total da amostra de cátodo é 5400 Ω, após o teste de 

espectroscopia de impedância eletroquímico estar totalmente realizado.  

Tendo em conta outros trabalhos relatados na literatura, este valor é considerado um pouco 

mais elevado, sendo que, o mesmo poderá justificar a baixa performance eletroquímica desta amostra 

(SEBS H6110/M1), relativamente às outras amostras que apresentam significativamente melhor 

desempenho. Esta ocorrência poderá dever-se a algum tipo de interação específica entre este polímero 

e método de preparação considerados, que resulta num aumento das resistências ao nível do transporte 
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dos iões na interface sólido-eletrólito, bem como na transferência de carga, sendo que ainda não está 

encontrada uma explicação para a interação em específico desta amostra [119,120]. 

É de salientar que para as restantes amostras, os valores das resistências totais são menores. 

O coeficiente de difusão dos iões de lítio foi calculado através da equação (3.6), explicada no 

subcapítulo 3.3.5.1. Para a amostra SEBS H6110/M1, o coeficiente de difusão dos iões de lítio (DLi
+), 

para os três estados: pristine, após sete ciclos de ciclagem a C/5 e após três ciclos de voltametria cíclica 

é de respetivamente, 3,54 × 10-16 cm2·s-1, 2,36 × 10-16 cm2·s-1 e 3,29 × 10-16 cm2·s-1. Estes registos são 

considerados adequados, tendo em conta alguns valores na mesma ordem de magnitude obtidos por 

trabalhos relatados na literatura, e que se referem a uma boa cinética do processo de difusão dos iões 

de lítio [86]. 

4.5.2 Voltametria Cíclica 

A curva de voltametria cíclica representada na Figura 4.6, refere-se à amostra de cátodo 

produzida através do método de preparação 1, com o polímero SEBS H6110. 

 

 

A observação da Figura 4.6, permite denotar que é claramente visível a presença de um único 

par simétrico de picos notavelmente bem definidos e que são tipicamente característicos dos processos 

de oxidação-redução. Estes picos referem-se às transformações redox Fe2+/Fe3+, correspondendo 

respetivamente, aos processos de carga e descarga [102]. 

É de referir que, os picos de oxidação e redução estão respetivamente centrados nos valores de 

tensão de 3,52 e 3,34 V. A baixa polarização eletroquímica, estipulada em 0,18 V (intervalo entre pico 

Figura 4.6 – Curva de voltametria cíclica para a amostra de cátodo SEBS H6110/M1. 
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catódico e pico anódico), demonstra uma maior facilidade para a ocorrência dos processos de inserção 

e extração dos iões de lítio nas partículas de material ativo do cátodo. 

 

4.5.3 Ciclos de Carga e Descarga 

A performance de carga e descarga das diversas amostras de cátodos foi avaliada à temperatura 

ambiente, a diferentes taxas, com um intervalo de tensão compreendido entre 2,5 V e 4,2 V. 

A Figura 4.7 a) refere-se à amostra de cátodo desenvolvida pelo método de preparação 1, com 

o polímero SEBS 108C, onde se representam os perfis de tensão a) do quinto ciclo de carga e descarga, 

para várias taxas de carga e descarga e b) de vários ciclos de carga a descarga para as taxas C e 2C.  

 

 

Relativamente ao teste de rate performance da amostra, exibido na Figura 4.7 a), verifica-se que, 

está delineada uma zona plateau de tensão ocorrente entre o intervalo de 3,2 e 3,6 V, que varia de 

acordo com a taxa de carga e descarga considerada. Este intervalo de tensões está associado ao 

comportamento típico em particular do material ativo LFP. Contudo, na zona plateau de tensão de 3,45 

V, para a taxa mais baixa (C/5), nota-se visivelmente a presença da reação redox de duas fases Fe3+/Fe2+, 

que ocorre por via de uma transição de primeira ordem entre o LiFePO4 e o FePO4 [86]. É também 

evidente que para taxas superiores a C, observa-se o aumento da linha oblíqua do perfil, acarretando 

uma diminuição na taxa de difusão do lítio, sendo adicionalmente de constatar que a região plateau se 

Figura 4.7 – a) Perfil do 5º ciclo de carga e descarga, a taxas de C/5 a 5C, para a amostra SEBS 108C/M1, 
b) Perfil de carga e descarga, a vários ciclos, para taxas de C e 2C, relativo à amostra SEBS 108C/M1. 
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torna menos definida. As capacidades de descarga para a amostra SEBS 108C/M1 são de 142, 142 e 

106 mAh·g-1, a taxas de C/5, C e 5C, respetivamente. 

Para a performance cíclica da amostra, manifestada na Figura 4.7 b), é demonstrado que, existe 

apenas um decréscimo na capacidade de descarga do primeiro para o décimo ciclo, na taxa C, não 

sendo a diminuição replicada nos restantes ciclos adicionais, o que indicia que existe uma boa 

estabilidade ao longo dos demais ciclos de descarga. A nível da carga, o comportamento é idêntico, 

acrescentando-se simplesmente uma queda na capacidade do primeiro para o décimo ciclo, para a taxa 

2C. Ambos os perfis representados são bastante semelhantes para a amostra preparada com o mesmo 

método de preparação (SBS 718/M1). 

A Figura 4.8 refere-se à amostra de cátodo elaborada pelo método de preparação 3, com o 

polímero SEBS H6110, onde se representam os perfis de tensão a) do quinto ciclo de carga e descarga, 

para várias taxas de carga e descarga e b) de vários ciclos de carga a descarga para as taxas C e 2C. 

 

 

Em relação ao rate performance para esta amostra, demonstrado na Figura 4.8 a), constata-se 

que a zona plateau de tensão, está igualmente presente entre o intervalo de 3,2 e 3,6 V, estando bastante 

pronunciada para as duas taxas mais baixas (C/5 e C/2), o que permite que se obtenham valores 

bastante semelhantes de capacidade de descarga para estas mesmas taxas. As capacidades de descarga 

para a amostra SEBS H6110/M3 são de 147, 139 e 106 mAh·g-1, a taxas de C/5, C e 5C, 

respetivamente. 

No que respeita à performance cíclica da amostra, é observável na Figura 4.8 b), uma ligeira 

queda de tensão em praticamente todas as passagens entre ciclos, para ambas as taxas, estando este 

Figura 4.8 – a) Perfil do 5º ciclo de carga e descarga, a taxas de C/5 a 5C, para a amostra SEBS H6110/M3, 
b) Perfil de carga e descarga, a vários ciclos, para taxas de C e 2C, relativo à amostra SEBS H6110/M3. 
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acontecimento relacionado com o decréscimo da capacidade de carga e descarga com a evolução do 

número de ciclos. Ambos os perfis exibidos são bastante similares para a amostra preparada com o 

mesmo polímero (SEBS H6110/M3). 

Através da Figura 4.9 a), observam-se os valores de capacidade de descarga relativos ao teste 

de rate performance, respeitantes a todas as amostras de cátodo produzidas. A Figura 4.9 b), apresenta 

os perfis do quinto ciclo de carga e descarga, refentes às taxas C/5 e 5C, também para o teste de rate 

performance. 

 

 

Globalmente, todas as amostras apresentam uma boa performance em função das diversas 

taxas consideradas, sendo de notar um decréscimo nos valores da capacidade de descarga para taxas 

de carga e descarga superiores a C, que resultam do aumento da resistência elétrica oferecida pelos 

materiais e denotada pela passagem de uma maior intensidade de corrente associada a taxas elevadas. 

A amostra SEBS H6110/M1, manifesta um comportamento específico, diferenciado das outras 

amostras, na medida em que a zona plateau de tensão está menos definida, sendo notável um aumento 

precoce da linha oblíqua do perfil de tensão, desde baixas (C/5) a altas taxas (5C). Assim, o mecanismo 

de difusão do lítio diminui antecipadamente, o que explica o decréscimo acentuado na capacidade de 

descarga desta amostra. Este fenómeno pode dever-se a uma interação específica entre as partículas de 

material ativo e condutor, com este tipo de polímero, que poderá dever-se ao condicionamento causado 

pelo processo de mistura proporcionado pelo método de preparação em questão. 

Os valores da capacidade de descarga para as amostras de cátodo SBS 718/M1, SEBS 

108C/M1, SEBS H6110/M1, SEBS H6110/M2, SEBS H6110/M3, são respetivamente, 130, 142, 139, 

Figura 4.9 – a) Capacidade de descarga de todas as amostras de cátodo, a taxas de C e 2C, b) Eficiência 
Coulombiana de todas as amostras de cátodo em função do número de ciclos. 
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126 e 147 mAh·g-1, para a taxa C/5, e 83, 105, 53, 96 e 106 mAh·g-1, para a taxa 5C. Contudo, todas 

as amostras de cátodo são praticamente capazes de recuperar a capacidade de descarga inicial, o que 

é provado através dos bons valores obtidos para a última taxa C/5 (taxa de recuperação), indicando que 

após o teste realizado, as baterias obtêm uma residual perda da capacidade de armazenamento. 

É de destacar que, para a taxa C/2, as amostras SEBS 108C/M1 e SEBS H6110/M3, atingem 

respetivamente 147 e 149 mAh·g-1, sendo considerados valores bastante próximos da capacidade teórica 

de armazenamento do LFP (170 mAh·g-1). 

A Figura 4.10 a) revela a estabilidade cíclica, através do teste de cycle life, de todas as amostras 

de cátodos, a taxas de C e 2C, sendo o teste constituído por mais de 50 ciclos, para cada taxa. Na Figura 

4.10 b) está representada a eficiência Coulombiana, associada à estabilidade cíclica de cada amostra. 

 

 

O comportamento relativo à performance cíclica indica que, de uma forma geral, as amostras 

SBS 718/M1, SEBS 108C/M1, SEBS H6110/M2 e SEBS H6110/M3, exibem uma boa estabilidade ao 

longo de vários ciclos, seja para a taxa C ou 2C. Observa-se apenas uma elevada queda na capacidade 

de descarga para a amostra SEBS H6110/M1, essencialmente ao nível da taxa C. É interessante notar 

que, para a taxa 2C, o decréscimo no perfil da capacidade de descarga entre amostras com diferentes 

polímeros, parece estar correlacionada com o aumento do teor de estireno presente na estrutura de cada 

tipo de polímero, embora este facto se verifique unicamente nesta taxa de carga e descarga. 

A eficiência Coulombiana, representativa da reversibilidade do processo eletroquímico na bateria, 

é aproximadamente 100% para as amostras SBS 718/M1, SEBS 108C/M1, SEBS H6110/M1 E SEBS 

H6110/M3, com a exceção do primeiro ciclo da taxa C. A amostra SEBS H6110/M2 revela um valor 

Figura 4.10 – a) Capacidade de descarga de todas as amostras de cátodo, a taxas de C e 2C, b) Eficiência 
Coulombiana de todas as amostras de cátodo em função do número de ciclos. 
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médio inferior para a eficiência Coulombiana (cerca de 90%), à taxa C. Os valores da capacidade de 

descarga e a perda de capacidade para a taxa C e a retenção de capacidade para a taxa 2C, para os 

vários tipos de amostra de cátodos estão registados na Tabela 4.5. 

 

Tabela 4.5 – Valores da capacidade de descarga inicial e ao fim de 50 ciclos à taxa C, perda de capacidade do 
2º ao 50º ciclo (taxa C) e retenção de capacidade para as várias amostras de cátodos preparadas. 

Capacidade, perda de 

capacidade e retenção de 

capacidade 

SBS 

718/M1 

SEBS 

108C/M1 

SEBS 

H6110/M1 

SEBS 

H6110/M2 

SEBS 

H6110/M3 

Capacidade de descarga inicial 

/ ± 2 mAh·g-1 
140 136 137 120 124 

Capacidade de descarga ao 50º 

ciclo / ± 2 mAh·g-1 
133 127 82 119 123 

Perda de capacidade do 2º ao 

50º ciclo / % 
5 7 40 1 1 

Retenção de capacidade após 

50 ciclos a 2C / % 
93 100 85 99 88 

 

Analisando a Tabela 4.5, é possível de verificar que as amostras SEBS H6110/M2 e SEBS 

H6110/M3 são as que apresentam uma menor perda de capacidade de descarga (1%) após 50 ciclos à 

taxa C, sendo que as amostras SBS 718/M1 e SEBS 108C/M1 possuem um ligeiro aumento no valor 

da perda de capacidade (5 e 7%, respetivamente), sendo de igual forma, valores relativamente baixos, o 

que permite denotar que para esta taxa de carga e descarga (C), estas amostras apresentam um perda 

relativamente baixa de energia armazenada. Deste modo, pode de facto afirmar-se que, em conjugação 

com a evidência notável destas amostras revelarem uma excelente retenção de capacidade a 2C, o seu 

nível de performance eletroquímica é bastante apelativo. A amostra SEBS H6110/M1 corresponde ao 

cátodo com maior perda de capacidade ao fim dos 50 ciclos, sendo também o que apresenta uma menor 

retenção de capacidade a 2C. É importante notar que, o método de preparação 3, apesar de não incluir 

o processo prévio de mistura a seco entre partículas de material ativo e material condutor, permitiu 

igualmente o desenvolvimento eficaz de uma amostra de cátodo com reduzida perda de capacidade e 

considerável valor de capacidade de armazenamento, sendo este caso interessante, uma vez que a 

ausência do processo de mistura, permite uma poupança acrescida em termos de poupança energética. 

Assim, os cátodos desenvolvidos com base nas amostras SBS 718/M1, SEBS 108C/M1, SEBS 

H6110/M2 e SEBS H6110/M3, apresentam uma boa performance para funcionamento em baterias de 

ião-lítio com excelente estabilidade ao longo do tempo. 
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5. CONCLUSÃO E TRABALHO FUTURO 

São redigidas as conclusões relativas ao trabalho realizado, bem como algumas possibilidades 

relativas a trabalhos futuros a efetuar. 

5.1 Conclusões 

No atual contexto de constante evolução tecnológica do século XXI, as baterias de ião-lítio 

apresentam-se como um meio de armazenamento de energia elétrica sob a forma eletroquímica, 

bastante aprazível e fiável, sobretudo derivado da longa experiência de otimização por parte da 

comunidade científica e industrial, que se confirma pela larga diversidade de trabalhos científicos e 

relatórios publicados na literatura, e que comprovam as indicações favoráveis acerca desta tecnologia.  

Contudo, apesar deste enorme advento tecnológico, existem alguns problemas associados, e 

que se revelam como desafios a ser superados. Denota-se claramente a necessidade de promover e 

incrementar ainda mais os conceitos de sustentabilidade ambiental e eficiência de utilização de energia, 

sob o ponto de vista de se contribuir para inverter a tendência associada sobretudo aos fenómenos de 

alterações climáticas, desperdício de recursos e poluição ambiental. 

O desenvolvimento deste trabalho de investigação, com cariz de importância atribuido à 

sustentabilidade ambiental, teve assim como objetivo, o estudo da alteração de duas variáveis na 

formulação dos cátodos para as baterias de ião-lítio: o tipo de polímero utilizado nas soluções das tintas 

condutoras (SEBS H6110, SEBS 108C e SBS 718), e também o método de preparação utilizado na 

manufatura das mesmas (M1, M2, M3), que permitiu a impressão dos cátodos. 

Em relação às medições reológicas efetuadas com as tintas desenvolvidas, verificou-se que 

ambas as tintas podem ser impressas adequadamente pelo processo de screen printing, uma vez que, 

sob o ponto de vista do comportamento reológico, as mesmas apresentam-se como pastas sólidas que 

escoam sob a condição de uma dada tensão limite de escoamento (2,24 Pa). 

A caracterização física, permite transparecer que todas as amostras apresentam um nível de 

porosidade semelhante (na ordem dos 70%), o que indica que a conjugação entre os polímeros SBS e 

SEBS, e os métodos de preparação considerados no trabalho, possivelmente não resultam em variações 

significativas no grau de porosidade, uma vez que as condições experimentais ponderadas nos vários 

métodos de preparação e que poderiam influenciar a porosidade foram iguais entre métodos. 
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No que respeita às propriedades morfológicas, de uma forma geral, os cátodos apresentam um 

aprazível arranjo estrutural das partículas dos diversos materiais constituintes da pasta impressa, que se 

encontram distribuídos de forma homogénea, podendo-se atentar nitidamente o padrão uniforme 

imposto na camada de filme de cátodo impresso, proporcionado especificamente pela técnica de screen 

printing. Um bom nível de dispersão das partículas de material ativo, material condutor e polímero está 

bem presente, devido aos processos de mistura proporcionados pelos vários métodos de preparação, o 

que por sua vez contribui fortemente para a coesão do cátodo e para a criação da rede estrutural 

interconectada de vias condutoras, que possibilita a percolação elétrica no cátodo. 

Assim, os valores de condutividade elétrica alcançados são bastante apelativos, sendo que se 

justificam pela distribuição das partículas de material condutor, que permitem a criação de uma camada 

em volta das partículas de material ativo, possibilitando a criação da rede estrutural, que aumenta a 

condução elétrica das partículas do LFP, numa magnitude de oito vezes. Refere-se que, o requisito da 

condutividade elétrica ser superior ao valor da condutividade iónica da solução eletrolítica utilizada nas 

baterias, é plenamente cumprido, contribuindo para o bom funcionamento da bateria. 

Relativamente ao comportamento eletroquímico, pode-se dizer que os cátodos desenvolvidos 

com base nas amostras SBS 718/M1, SEBS 108C/M1, SEBS H6110/M2 e SEBS H6110/M3, 

apresentam uma excelente performance eletroquímica, possuindo respetivamente capacidades de 133, 

127, 82, 119 e 123 mAh·g-1, após 50 ciclos de carga e descarga, com uma perda de capacidade de 5, 

7, 40, 1 e 1 %. Desta forma, destaca-se claramente a excelente estabilidade atingida com o decorrer do 

tempo dos cátodos produzidos, sendo considerados bastante aptos e interessantes.  

Em virtude dos resultados experimentais atingidos, pode-se afirmar que ambos os métodos de 

preparação considerados e estudados, possibilitam a produção de forma eficiente de pastas de cátodo. 

É de salientar que o método de preparação 3, apesar de não incluir o processo prévio de mistura a seco 

entre partículas de material ativo e material condutor, permitiu de igual forma o desenvolvimento eficaz 

da pasta, sendo para esta caso, é importante expor que este método se traduz numa poupança acrescida 

em termos de consumo energético, relativo à ausência do processo prévio de mistura a seco.  

A nível industrial, este fator poderá ser interessante, uma vez que através da utilização da mesma 

quantidade de materiais, o recurso a um método de preparação mais eficiente, poderá trazer bastantes 

ganhos operacionais e também monetários, numa linha industrial otimizada de manufatura em série de 

baterias de ião-lítio. Por consequência, através de métodos de preparação e produção mais otimizados, 

o preço por unidade de armazenamento (€·kWh-1) das baterias de ião-lítio pode ainda baixar mais. 
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Relativamente à sustentabilidade ambiental, é de salientar que todas as diversas amostras de 

cátodo foram produzidas com sucesso, por meio da utilização dos polímeros SBS e SEBS considerados, 

que permitem contribuir fortemente para a questão da reciclagem das baterias, uma vez que estes 

polímeros podem ser facilmente recuperados no processo de reciclagem, permitindo uma economia 

significativa de recursos materiais. 

Além disso, refere-se também a utilização bem-sucedida e eficaz do solvente verde CPME, em 

substituição do solvente tóxico NMP, que também contribui de forma significativa para a evolução relativa 

ao desenvolvimento de cátodos e baterias de ião-lítio cada vez mais sustentáveis e amigos do ambiente 

Em síntese, os resultados atingidos com este trabalho pretendem dar um importante contributo, 

no que se refere à implementação de baterias de ião-lítio mais eficientes, em aplicações diversas como 

dispositivos eletrónicos móveis inteligentes, importantes no âmbito da IoT, e sistemas de armazenamento 

e gestão energética, associados à produção de energia elétrica por fontes renováveis, que suportem o 

desenvolvimento das smart cities, permitindo valorizar toda a cadeia de mercado associada às baterias 

de ião-lítio. 

5.2 Trabalhos Futuros 

O corolário do trabalho deu-se com a avaliação de futuras possibilidades, no que respeita a 

melhorias e desenvolvimentos na investigação relativa a cátodos mais eficientes e sustentáveis, que 

permitam incrementar ainda mais o estatuto de excelência atingido pelas baterias de ião-lítio. 

De entre as várias hipóteses possíveis, refere-se o estudo aprofundado de outros tipos de 

copolímeros da família dos SBC, uma vez que os polímeros utilizados neste trabalho revelaram 

indicações favoráveis para desenvolvimento de pastas de cátodo. 

Podem ser experimentados novos métodos de preparação das pastas de cátodo, que poderão 

constituir processos ainda mais otimizados, inovadores e eficientes. 

Propõe-se a aposta na síntese própria dos materiais ativos, onde se inclui o fabrico do LFP por 

diversos processos diferentes, permitindo inferir e comparar acerca da influência que este fator poderá 

ter no desempenho final dos cátodos. 

Continuar a aposta em solventes verdes, e se possível recorrer a solventes biodegradáveis ou à 

base de água que possibilitem a produção de pastas sustentáveis e ecológicas, mas simultaneamente 

promissoras. 
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Sugere-se o estudo da integração dos cátodos produzido em baterias de ião-lítio, em contexto 

prático de aplicação, onde se inclua por exemplo, a incorporação da mesma num dispositivo eletrónico 

inteligente, seja um smartphone, um wearable ou um módulo fotovoltaico flexível, de modo a possibilitar 

avaliar o desempenho dos cátodos tendo em conta outras variáveis de utilização, que decorrem da 

inclusão em aplicações de uso quotidiano. É de referir que devido à constante evolução tecnológica 

verificada, podem-se esperar e considerar novos tipos de aplicações, que possam igualmente ser 

equipados com o contributo científico oferecido através dos cátodos desenvolvidos.  
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