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Um dos grandes desafios da sociedade moderna está no desenvolvimento de 

tecnologias para um crescimento sustentável. Debates mundiais têm levantado 

questões referentes às conseqüências alarmantes da queima de combustíveis fósseis e 

biomassa sobre o meio ambiente e o homem. Estes aspectos estão concentrando uma 

grande atenção em iniciativas nacionais, e de planejamento a nível mundial, de 

maneira a reavaliar a utilização de fontes energéticas em favorecimento de energias 

alternativas renováveis de baixo impacto ambiental, e na substituição de veículos de 

motores a explosão por sistemas híbridos ou elétricos. 

Nesta direção, diversas fontes alternativas de energia têm sido exploradas, 

como bio-combustíveis,  fontes geotérmicas, solares, eólicas, entre outras. No entanto,  

devido a  problemas de fornecimento de energia elétrica intermitente e/ou variável 

destas fontes e planejamentos de médio e longo prazo para veículos elétricos, há a 

crescente necessidade de dispositivos de armazenagem de energia mais eficientes. 

Deste modo, tanto para veículos elétricos e híbridos quanto para sistemas alternativos 

de geração de energia, as baterias recarregáveis se destacam como uma tecnologia 

essencial e determinante. Neste aspecto, as baterias de íons lítio são os dispositivos 

mais promissores, em função da sua versatilidade frente às necessidades de altas 

densidades de energia e potência requeridas.    

 A carga/descarga das baterias de lítio é baseada em processos concomitantes 

de difusão iônica (Li
+
) e eletrônica na estrutura do material ativo (eletrodo); onde a 

capacidade de energia armazenada está relacionada à quantidade de lítio inserido no 

eletrodo, e a capacidade de potência à velocidade de difusão dos íons Li
+
 no interior da 

estrutura deste material. Aumentar estes parâmetros é hoje um dos principais 



desafios, e isso só pode ser conseguido através do desenvolvimento planejado de 

novos materiais e na caracterização dos processos físico-químicos envolvidos. Um dos 

aspectos determinantes na velocidade de carga/descarga dos dispositivos está na 

dimensionalidade (1D, 2D ou 3D) de difusão de Li
+ 

no material ativo, e por quais 

direções cristalográficas se processa. Um entendimento dos efeitos de difusão 

anisotrópica e o conhecimento dos coeficientes de difusão e energias de ativação do 

Li
+
 na estrutura dos materiais são assim essenciais ao avanço nesta área.       

 Deste modo, planeja-se o estudo dos processos eletroquímicos, inicialmente, 

em alguns materiais considerados modelos, como o LiCoO2 e o LiFePO4. Para isso 

deverá ser construído um sistema para micro-manipulação de uma sonda 

eletroquímica no interior de um microscópio eletrônico de varredura. Este sistema 

será construído através de módulos piezoelétricos (attocube systems) que será 

combinado a um potenciostato para monitorar seletivamente processos 

eletroquímicos em facetas de monocristais. A atividade irá requerer o 

desenvolvimento e construção de instrumentação científica simples, projetos 

mecânicos em ambiente de vácuo, operação de equipamentos eletrônicos dedicados a 

controle/automação e análise eletroquímica. Monocristais facetados destes materiais, 

com dimensões de algumas centenas de micrometros, serão obtidos por rota de 

síntese em sais fundidos. Estes cristais serão conectados eletricamente ao dispositivo a 

ser construído e os processos eletroquímicos serão estudados utilizando-se um micro-

eletrodo contendo líquido iônico como eletrólito. Processos eletroquímicos serão 

estudados utilizando-se técnicas galvanostáticas e potenciostáticas, como 

cronopotenciometria, voltametria cíclica e titulação galvanostátiva intermitente.  

 Com isso espera-se desenvolver um sistema de poderá ser amplamente 

utilizado para o estudo de materiais aplicados a baterias de lítio para a caracterização 

de efeitos difusionais anisotrópicos, essenciais ao entendimento do funcionamento 

destes materiais.                     

 


