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GLOSSÁRIO 

 

Abreviações utilizadas: 

 

BET Brunauer-Emmett-Teller, nome dado ao método de análise da área superficial 

específica 

DRX Difração de Raios-X 

EDS Energy Dispersive X-Rays Spectroscopy, ou Espectroscopia de Raios-X por 

Dispersão de Energia 

MEV Microscopia Eletrônica de Varredura 

OER Oxygen Evolution Reaction, ou Reação de Formação de Oxigênio 

ORR Oxygen Evolution Reaction, ou Reação de Redução do Oxigênio 

PF Ponto de Fusão 

 

 

Compostos químicos 

 

DME 1,2-dimetóxi-etano  

LiTFSI Bis(trifluorometano)-sulfonimide de lítio 
 

PTFE Poli(tetrafluoretileno) 

 

TEGDME Tetra etilenoglicol dimetiléter 
 

 

 

Palavras estrangeiras: 

 

Benchmark Algum elemento que possa ser medido e usado como padrão para que 

outros elementos semelhantes possam ser comparados com ele. 



 

 

Carbon paper Material feito com fibras de carbono depositadas aleatoriamente, 

formando uma chapa plana e espessa com aspecto similar a uma folha de 

papel. Tem por características a boa condutividade elétrica, alta 

porosidade, além da fragilidade. 

Dispersing tool Ferramenta utilizada no preparo de barbotinas e microemulsões. 

Glovebox Câmara para a manipulação de reagentes e materiais em atmosfera inerte. 

Nanocasting Método que consiste na infiltração de uma solução em nano-poros. Pode 

ser traduzido como nano-infiltração. 

Nanorods Tipo de morfologia de nanomateriais, apresenta-se no formato de 

bastonetes com tamanho abaixo de 100 nm. 

Ostwald Ripening Mecanismo pelo qual ocorre o crescimento de partículas através da 

absorção de partículas menores. 

Self-assembly Característica de alguns sistemas nos quais os átomos e moléculas se 

unem em alguma morfologia específica sem atuação de algum agente 

externo. 

SOFC Solid Oxide Fuel Cell, ou células a combustível do estado sólido. É um 

tipo de célula a combustível com uso contínuo em altas temperaturas. 

Template Algum elemento utilizado como modelo para obtenção de estruturas 

similares. 

Voltage gap Perda de potencial entre a descarga e a recarga que ocorre tipicamente 

em baterias do tipo Li-ar. 

 

Termos técnicos: 

 

Área Superficial 

Específica 

Definida como sendo a área superficial de uma partícula por unidade de 

massa. Geralmente expressa em m
2
·g

-1
. 

Densidade de 

Energia 

Figura de mérito usada para a descrição de baterias e comparação entre 

elas dentro do contexto da indústria automotiva. Geralmente expressa 

em kWh·L
-1

. 

Energia Específica Assim como a densidade de energia, é uma figura de mérito usada para 

a descrição de baterias e comparação entre elas dentro do contexto da 

indústria automotiva. Geralmente expressa em kWh·kg
-1

. 

Superfície 

Específica 

Ver área superficial específica. 



 

 

Tipos de Baterias: 

 

Li-ar Abreviação de Lítio-ar é um novo tipo de baterias de lítio que utiliza lítio metálico 

no ânodo e oxigênio no cátodo. O interesse por esse tipo de bateria é a absorção do 

oxigênio do ambiente, por isso a denominação Li-ar. 

 

Li-O2 Em termos práticos, quando se estuda baterias do tipo Li-ar, tenta-se evitar a 

contaminação pela umidade e CO2 do ar. Para isso, utiliza-se uma configuração 

com O2 puro. Assim, ao se falar de baterias Li-ar, estar-se-á referindo à teoria; 

enquanto que baterias com a configuração Li-O2 referem-se aos estudos práticos. 

 

Li-íon Abreviação de Lítio-íon consiste em um cátodo de grafite e um ânodo de LiCoO2 

(em modelos mais novos). A carga é transferida por íons de lítio através de reações 

de intercalação. Não é utilizado lítio metálico. 

 

NiMH Abreviação de Níquel-Metal-Hidreto utiliza NiOOH como cátodo e uma liga com 

alta absorção de hidrogênio no ânodo. Os íons de níquel são os responsáveis pela 

transferência de energia. 

 

 



 

 

RESUMO 

 

 Nos últimos anos, a indústria automotiva vem sofrendo uma grande transformação em 

relação ao setor energético. Há grandes pressões política e social para soluções que limitem ao 

máximo o uso do petróleo como fonte de energia. Isso fez com que empresas se lançassem no 

desenvolvimento de veículos elétricos e híbridos. Essa tecnologia, contudo, não está 

totalmente desenvolvida: a capacidade de armazenamento de energia das baterias atuais 

(NiMH e, mais recentemente, Li-íon) não é suficiente para garantir uma autonomia 

compatível aos veículos atuais de combustão interna. Assim, ainda se fazem necessária a 

pesquisa e o desenvolvimento nessa área. 

 

 Baterias do tipo metal-ar, principalmente Li-ar, fazem parte da nova geração de 

baterias de lítio. O que faz essa tecnologia tão interessante é a possibilidade de se ganhar em 

capacidade de armazenamento reduzindo a massa e o volume final, obtendo-se, assim, uma 

autonomia cerca de cinco vezes maior do que o estimado para a futura geração das baterias 

Li-íon (1). Dentre os problemas encontrados na tecnologia Li-ar, estão o longo tempo de 

recarga e a grande diferença de potencial entre as etapas de recarga e uso (descarga) da 

bateria. Este trabalho procurou encontrar uma solução para esses problemas. 

 

 O alto potencial de recarga (~4,1 V) se deve à elevada energia de ativação da reação 

de evolução do oxigênio (OER) que ocorre no cátodo durante a carga da bateria. Uma forma 

de reduzir o potencial é reduzindo-se a energia de ativação, o que pode ser conseguido com o 

uso de um catalisador. Foi identificado que compostos de cromo são eficientes catalisadores 

para a OER (2). 

 

 Ao todo foram estudados e aplicados cinco métodos de síntese de nanomateriais. Os 

produtos foram classificados de acordo com a área superficial específica e o grau de pureza. 

Dentre os métodos estudados, o hidrotérmico foi o que se mostrou mais adequado à síntese do 

catalisador. 

 

 Em seguida, foi desenvolvido um método de preparo de eletrodos que pudessem ser 

utilizados em células Li-ar. A qualidade dos eletrodos foi verificada através de microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). 



 

 

 O catalisador obtido através dos métodos hidrotérmico e tradicional foi incorporado 

nos eletrodos e montados em uma célula Swagelok com a configuração Li-O2. As células 

foram ensaiadas eletroquimicamente, e as reações foram acompanhadas através da difração de 

raios-X. 

 

 Os resultados mostraram que o potencial de recarga foi significativamente menor com 

o uso do catalisador com alta área superficial específica. Isso demonstra que o óxido de cromo 

III, obtido através do método hidrotérmico, é um eficiente catalisador da reação de evolução 

do oxigênio em baterias do tipo Li-ar. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho foi realizado como parte de meu estágio supervisionado, realizado na 

empresa Toyota Motor Europe, em Zaventem/Bélgica e apresenta conteúdo de interesse 

industrial. O trabalho foi assessorado pela Dra. Fanny Bardé nessa empresa. 

 

 No contexto da indústria automotiva, tem sido empregado, nos últimos anos, grande 

esforço para desenvolver fontes de energia alternativas ao petróleo. Motivados por questões 

ambientais, políticas e sociais, as empresas automotivas vêm incorporando ao mercado carros 

elétricos e híbridos para substituir os veículos tradicionais que utilizam motores de combustão 

interna. 

 

 O Toyota Prius, lançado em 1997, foi o primeiro veículo com tecnologia híbrida 

produzido e comercializado em escala industrial. Esse modelo conta com baterias do tipo 

Níquel Metal-Hidreto (NiMH) as quais fornecem energia ao motor elétrico, sendo auxiliado 

por um motor de combustão interna que da maior potência e autonomia ao veículo. Outros 

modelos mais recentes, como o compacto iQ EV, um veículo experimental totalmente 

elétrico, utilizam baterias do tipo Lítio-íon (Li-íon) de última geração, mas apresentam uma 

baixa autonomia entre recargas. O modelo citado, sendo um carro leve (apenas 1.260 kg), 

possui autonomia de aproximadamente 105 quilômetros (3). 

 

 As maiores limitações para a indústria automotiva são a massa e o espaço ocupado 

pelo conjunto de baterias. Tanto as baterias NiMH, quanto Li-íon, são robustas, pois contém 

metais de alto peso atômico (Níquel e Cobalto, respectivamente), o que reduz 

significativamente a quantidade de energia que pode ser armazenada por unidade de massa 

(energia específica) e volume (densidade de energia). 

 

 Não existe, no mercado, uma única solução em matéria de baterias que atenda às 

necessidades, nem há previsões de que as atuais tecnologias consigam evoluir a um patamar 

aceitável nos próximos cinco ou dez anos (1,4). Isso deixa margem para o desenvolvimento 

de novas alternativas, levando à exploração de outras formas de trabalhar com a 

eletroquímica, como a tecnologia metal-ar. 
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 Estima-se que seja possível obter uma autonomia cinco vezes maior que a atual se se 

substituir a tecnologia Li-íon pela promissora tecnologia Li-ar. Esse ganho em autonomia 

tornaria um veículo elétrico compatível aos veículos atuais, alimentados por motores de 

combustão interna. Essa tecnologia, contudo, é recente e está em fase de desenvolvimento. 

Espera-se obter um modelo funcional que possa ser comercializado dentro de um período de 

10 anos (4). 

 

 Para isso, existem alguns problemas que precisam ser resolvidos se considerados 

diversos aspectos da construção de uma célula Li-ar. Desses problemas, serão estudados 

aqueles relacionados ao cátodo, mais especificamente, às reações que ocorrem no cátodo 

durante os processos de descarga e recarga da célula. Espera-se que, através deste estudo, 

consiga-se (i) aumentar a velocidade de recarga das células Li-O2 e (ii) reduzir a perda em 

potencial existente dentro do ciclo de descarga/recarga (voltage gap). 
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2. OBJETIVOS 

 

 O objetivo principal deste trabalho é encontrar um novo material que possa ser 

utilizado como catalisador no cátodo de baterias do tipo Li-ar, para aumentar a eficiência das 

reações envolvidas no processo, visando a (i) acelerar a reação de decomposição do Li2O2, 

reduzindo o tempo de recarga, e (ii) reduzir a diferença de potencial entre a descarga e a 

recarga da bateria (voltage gap). 

  

 Outros objetivos são: 

 

I. Estudar diversas técnicas de síntese de nanomateriais cerâmicos com a estrutura da 

perovskita; 

 

II. Desenvolver e otimizar um método de preparação de cátodos de baterias do tipo Li-ar que 

permita a incorporação do catalisador em sua composição; 

 

III. Construir e testar células do tipo Li-ar com o catalisador em estudo. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Uma bateria é um dispositivo que permite o armazenamento de energia na forma de 

energia química, a qual pode ser restituída na forma de energia elétrica. As baterias do tipo 

Li-ar é a evolução das baterias de lítio, como a Li-íon e a Li-polímero, que são amplamente 

utilizadas em aparelhos portáteis. 

 

 Uma bateria do tipo Li-ar consiste em uma folha de lítio metálico sendo o eletrodo 

negativo (ânodo), e ar, mais precisamente o oxigênio, sendo o eletrodo positivo (cátodo) (5). 

Para que o oxigênio tenha acesso ao cátodo e para que a corrente possa ser coletada, usa-se 

um eletrodo poroso em carbono no cátodo. A Figura 1 mostra um esquema da célula Li-ar. 

 

 

 - Esquema de uma bateria do tipo Li-ar. (6) Figura 1

 

 A tecnologia atual das baterias de lítio são baseadas em reações de intercalação as 

quais necessitam do uso de grafite no ânodo para conter os íons Li
+
 e de um composto de 

intercalação no cátodo, como LiCoO2. Devido a essa necessidade de compostos auxiliares, 

que no caso do cátodo são compostos pesados, o limite que se consegue chegar na energia 

específica é limitado. Por outro lado, em uma bateria do tipo Li-ar, um dos componentes da 

célula, o O2, não precisa ser carregado pela célula, uma vez que pode ser obtido no ambiente 

externo. Essa economia amenta (teoricamente) o limite para a energia específica (7). 
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 Zhangquan Peng et al. (8) estudaram os mecanismos da reação catódica em baterias do 

tipo Li-ar. A reação principal é chamada de Reação de Redução do Oxigênio (ORR) e ocorre 

durante a descarga da bateria, isto é, durante o seu uso. A reação compreende vários 

mecanismos que ainda não foram totalmente compreendidos. O caminho mais aceito é a 

redução do oxigênio gasoso seguido da reação com os íons de lítio. Um mecanismo em três 

etapas é sugerido na equação 1 abaixo: 

 

        
 

 (1a) 

  
           (1b) 

               (1c) 

 

 A reação reversa se chama de Reação de Evolução do Oxigênio (OER), pois envolve a 

formação e liberação de oxigênio gasoso. O mecanismo dessa reação, contudo, é diferente do 

caminho observado na redução. Não há evidências da formação do superóxido de lítio nessa 

etapa (LiO2). Assim, a reação de decomposição do Li2O2 em uma única etapa é a mais aceita 

pela comunidade científica, conforme a equação 2: 

 

                  (2) 

 

 O mecanismo apresentado é o mais aceito, porém, ainda é bastante contestado. K. M. 

Abraham et al. (9,10) investigaram o papel do eletrólito como agente complexante para os 

íons envolvidos na reação, tanto o Li
+
 quanto nas espécies reduzidas do oxigênio O

2-
, O2

2-
 e 

O2
-
. Os mesmos autores também reportaram a formação de LiO2 e Li2O como produtos da 

descarga de baterias Li-ar. 

 

 Isso demonstra que a química envolvida com esse tipo de bateria ainda não foi 

completamente compreendida, sendo necessário maior desenvolvimento desse tipo de 

tecnologia. Ainda assim, a pesquisa na tecnologia Li-ar é viável em função de seu grande 

potencial em fornecer energia. Suas vantagens e limitações serão descritas a seguir. 
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3.1 Vantagem tecnológica das baterias tipo Li-ar 

 

 Baterias do tipo Li-ar podem teoricamente fornecer maior energia específica e 

densidade de energia do que os outros tipos utilizados hoje. Isso se deve principalmente à 

maior capacidade de armazenamento de energia dos componentes da bateria Li-ar do que 

pelos componentes da Li-íon. Por exemplo, o lítio metálico é mais eficiente do que o C6Li 

utilizado nos ânodos das Li-íons (4,7). O mesmo vale para o cátodo, em que o Li2O2 pode 

armazenar mais energia que o LiCoO2. Além disso, o oxigênio não precisa ser armazenado na 

célula, pois pode ser recuperado do ambiente externo (11). 

 

 A necessidade de novas tecnologias no campo das baterias é percebida através da 

seguinte afirmação: 

 

A maior quantidade de energia que as baterias Li-íon podem fornecer é 

demasiadamente baixa para atender às demandas a longo termo de setores chaves 

da economia, tais como o de transportes. Ir além dos limites da tecnologia Li-íon é 

um grande desafio, requer a exploração de novas formas de utilizar a química, 

especialmente a eletroquímica, e novos materiais. (5) 

 

 A título informativo, o objetivo da indústria automotiva é atingir a autonomia de 

aproximadamente 500 km para um carro totalmente elétrico, a fim de se equiparar aos atuais 

carros com motores de combustão interna. Contudo, a maior autonomia atingida com a atual 

tecnologia de Li-íon é de aproximadamente 160 km (4). 

 

 

3.2 Problemas que encontramos com as baterias Li-ar: 

 

 A química que envolve as baterias do tipo Li-ar ainda não foi totalmente desvendada, 

pois existem ainda vários problemas a serem resolvidos antes que essas baterias possam ser 

comercializadas. Peter G. Bruce (5) enumera alguns dos problemas mais críticos em relação à 

tecnologia Li-ar de um ponto de vista tecnológico: 
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I. Em relação ao Cátodo: 

 Necessidade de uma membrana permeável que seja seletiva ao O2 para evitar 

contaminações por umidade e CO2 no cátodo; 

 Melhorar o design geral do cátodo a fim de otimizar as reações com o O2. 

 

II. Em relação ao Ânodo: 

 Evitar a formação de dendritas por parte do lítio metálico no ânodo; 

 Melhorar a segurança no uso do lítio na forma metálica; 

 Aumentar a eficiência energética durante o ciclo de uso. 

 

III. Em relação ao Eletrólito 

 Aumentar a estabilidade na presença do O2 e suas formas reduzidas; 

 Aumentar a estabilidade da interface sólido/líquido entre o eletrólito e os eletrodos, 

especialmente o ânodo; 

 Melhorar a solubilidade e difusividade do O2 no eletrólito. 

 

IV. Em relação à Recarga  

 Evitar a perda de potencial entre a recarga e a descarga, o que resulta na perda de 

energia ao longo de um ciclo de uso; 

 Reduzir a perda de capacidade em usos múltiplos para aumentar a vida útil do 

dispositivo; 

 Acelerar a reação da evolução do oxigênio, reduzindo o tempo gasto durante a recarga 

da bateria. 

 

 

 Como foi dito anteriormente, pretende-se estudar e propor soluções para alguns 

problemas relacionados ao cátodo e à recarga da bateria. O primeiro problema é a perda de 

potencial. 

 

 Conforme apresentado na equação 1c, o produto formado durante a descarga da 

bateria é o Li2O2. Esse produto deve ser decomposto durante a recarga, resultando nos 

reagentes iniciais: Li
+
 e O2. Porém, a reação de decomposição não segue o mesmo caminho da 

formação, isto é, a reação não é reversível nas condições da célula (ver equação 2). 
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 A energia de ativação para a decomposição do Li2O2 é demasiadamente elevada, 

sendo evidenciada pelo valor do potencial de recarga, significativamente maior do que o 

potencial de uso (descarga). Essa diferença configura a perda de potencial (voltage gap; 

Figura 2), ou seja, perda de eficiência da bateria, uma vez que é necessário usar mais energia 

para recarregar a bateria do que ela pode fornecer em operação. O uso de um catalisador para 

a reação de decomposição poderia reduzir a energia de ativação e aumentar a eficiência da 

célula. 

 

 

 - Primeiro ciclo de uma célula Li-ar em ensaio galvanostático, ilustrando a perda de Figura 2

potencial. Célula preparada com eletrólito a 0,1M LiTFSI em TEGDME. 

 

 Outro problema é a reação lenta: enquanto baterias comuns do tipo Li-íon levam 

algumas horas para carregarem, esse tempo se eleva para dias quando de trata de baterias 

Li-ar. Esse problema foi evidenciado durante os experimentos, e está diretamente relacionado 

à elevada energia de ativação da reação de evolução do oxigênio. 

 

 Foi demonstrado que o uso de um catalisador no cátodo pode influenciar o potencial 

de descarga/recarga da célula, porque reduz a energia de ativação das reações de formação e 

de decomposição do Li2O2, diminuindo, assim, a perda de potencial (2,5,7,12). Shao-Horn et 

al. (13) mostraram que catalisadores baseados em metais preciosos são capazes de aumentar o 

potencial no qual ocorre a descarga da célula; enquanto que J.-M. Tarrascon et al. (14) 

demostraram que óxidos de metais não preciosos reduzem o potencial de carga da bateria, 

aumentando a eficiência. Recentemente, Peter G. Bruce et al. (15) reportaram que a 

incorporação de um mediador redox (um tipo de catalisador solúvel) ao eletrólito permite 

recarregar baterias Li-O2 em um tempo reduzido. 
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3.3 O Catalisador 

 

 Recentemente, em estudos realizados no Massachusetts Institute of Technology, em 

colaboração com a Toyota (2), descobriu-se que compostos à base de cromo são muito 

eficientes quando usados como catalisadores para a reação de decomposição do Li2O2. Entre 

esses compostos, um dos que despertaram maior interesse foi o de fórmula LaCrO3 e estrutura 

da perovskita. No estudo, eles obtiveram o catalisador através da síntese por combustão de 

nitratos, resultando em um produto com tamanho de partícula em torno de 1µm e área 

específica de 1-4m
2
/g. 

 

 É esperado que o LaCrO3 reduza a quantidade de energia necessária para se iniciar o 

processo de recarga da bateria e aumente a sua eficiência ao ser empregado como catalisador 

da reação de evolução do oxigênio. Como resultado prático, o catalisador deverá diminuir a 

diferença entre os potenciais de descarga e recarga da bateria e reduzir consideravelmente o 

tempo de recarga. Além disso, espera-se que a atividade catalítica seja ampliada com o 

aumento na área superficial específica do catalisador. Nas próximas seções, serão descritos o 

catalisador e os métodos usados para obtê-lo, bem como as estratégias para aumentar a sua 

área superficial específica. 

 

 

3.3.1 Descrição do Catalisador 

 

 O óxido misto de cromo e lantânio, LaCrO3, é um composto cerâmico que apresenta a 

estrutura da perovskita, pertence ao grupo espacial Pnma e tem como célula unitária o tipo 

ortorrômbico. O fator de tolerância de Goldschmidt é definido para estruturas do tipo 

perovskita (16) e, no caso do LaCrO3, seu valor é de 0,85. Na Figura 3 se encontra a 

representação dessa estrutura. 

 

 O catalisador é formado em alta temperatura, permanece estável à temperatura 

ambiente, quando resfriado ao ar, e apresenta-se na forma de um pó de coloração esverdeada. 

Esse composto tem sido bastante estudado devido a suas propriedades elétricas (é um 

semicondutor quando dopado com Sr) e à alta resistência térmica, aplicado no campo das 

células a combustível do estado sólido, as SOFC’s (solid oxide fuel cell) (17,18). 
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 - Representação da estrutura do LaCrO3. A representação dos átomos é a seguinte: Figura 3

La - esferas grandes em azul ciano; Cr - esferas médias em ciano escuro; O - esferas pequenas 

em vermelho. Imagem gerada no software PowderCell 2.0. 

 

 

3.4 Métodos de síntese do LaCrO3 

 

 Para atender ao objetivo principal deste estudo, buscou-se meios de sintetizar o 

catalisador, apresentando a maior área superficial específica possível, pois a atividade 

catalítica foi incrementada pelo aumento na superfície específica do catalisador. Portanto, 

deu-se maior foco aos métodos de síntese de nanopartículas. 

 

 Neste estudo, foram investigados diversos métodos relacionados na literatura, sendo 

cinco deles selecionados para estudo em laboratório. São eles: 

I. Síntese por combustão de nitratos; 

II. Síntese por nanoinfiltração (nanocasting); 

III. Síntese em microemulsão; 

IV. Síntese em sal fundido; 

V. Síntese pelo método hidrotérmico. 

 

 Os métodos acima listados foram selecionados em função de seu potencial em 

fornecer partículas de elevada superfície específica. Todos foram obtidos da literatura, e 

foram aplicados para a obtenção de nanoestruturas a partir da perovskita. Algumas adaptações 

dos métodos selecionados foram necessárias e ainda serão descritas. 
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3.4.1 Síntese por Combustão de Nitratos 

 

 A síntese por combustão de nitratos é o método clássico para a obtenção de partículas 

de estrutura perovskita. Esse método foi utilizado por Koffi et al. (2), em colaboração com a 

Toyota, em seus estudos em que foi identificado o catalisador mais eficiente para a reação da 

evolução do oxigênio em baterias do tipo Li-ar. Assim sendo, esse método será definido neste 

trabalho como o método de referência ou benchmark. 

 

 Esse método não é recente, pois foi estudado e utilizado em meados de 1980. Óxidos 

complexos à base de cromatos, manganatos, zirconatos e outros óxidos mistos foram obtidos 

através da combustão de nitratos (19). A vantagem desse método em relação a outros tipos de 

combustão é a possibilidade de se obter maior homogeneidade composicional com o menor 

teor residual de carbono, além de produzir partículas de menor tamanho (20). 

 

 O método consiste em preparar uma solução contendo nitratos metálicos e um 

aminoácido de baixo peso molecular, como a glicina. O excesso de água é evaporado até se 

obter uma solução viscosa que entra em ignição espontaneamente. A combustão é 

autossustentada e produz cinzas volantes compostas por óxidos dos cátions metálicos 

utilizados. Na reação, o aminoácido (i.e. glicina) possui duas funções: (i) quando em solução, 

forma complexos com os cátions metálicos estabilizando a solução e evitando que precipitem 

durante a evaporação do excesso de água; (ii) durante a combustão, a glicina serve de 

combustível para a chama, essa responsável pelo caráter autossustentável da reação. 

 

 A quantidade de glicina presente na solução é uma variável importante, pois determina 

o nível de complexação dos cátions e a temperatura da chama. Segundo Chick et al. (19) a 

temperatura da chama atinge seu pico de 1450°C para uma relação glicina/nitrato de 0,55 (i.e. 

0,55 mols de glicina para cada mol do ânion nitrato). Além disso, E. Thomas et al. (17) 

afirmam que o teor de glicina influencia na superfície específica do produto. A explicação é 

simples: uma vez que a glicina é removida da solução, o espaço deixado por ela se torna vazio 

na estrutura, aumentando a porosidade e reduzindo o tamanho de partícula. O que se conclui é 

que deve haver um compromisso entre a temperatura de combustão e o tamanho de partícula 

desejado ao se definir a quantidade de glicina a ser utilizada na síntese. 
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3.4.2 Nanoinfiltração 

 

 Nanoinfiltração, do inglês nanocasting, é um método recentemente desenvolvido com 

o objetivo de se obter óxidos metálicos simples de alta superfície específica. O método 

consiste em limitar o espaço da reação à porosidade de um material nano- ou mesoestruturado 

usado como suporte ou molde rígido (do inglês template). O molde pode ser tanto de sílica ou 

de carbono e é seletivamente removido após a síntese, para a recuperação do produto (21). 

 

 A síntese por nanoinfiltração apresenta três etapas distintas: 

I. Infiltração: consiste em fazer uma solução que contém os sais precursores, penetrar na 

porosidade do suporte. Geralmente se utilizam sais em solução alcoólica a qual apresenta 

menor tensão superficial que as soluções aquosas. 

II. Conversão: é a etapa em que os precursores se decompõem no produto desejado. É 

executada aplicando-se um tratamento térmico na amostra em atmosfera controlada. Os 

mecanismos dominantes nessa etapa são a nucleação e o crescimento de grão. 

III. Remoção do suporte: remoção seletiva do material utilizado como molde para a síntese. É 

feita, no caso da sílica, por dissolução em HF ou NaOH concentrado, e por oxidação, no 

caso do carbono. 

 

 Em função do espaço para a síntese ser restrito à porosidade do material, é possível 

controlar não só o tamanho, mas a forma e a estrutura do produto. Esse controle é viável 

através da modificação das características do material usado como molde. Materiais à base de 

sílica podem ser obtidos através de diversos processos, incluindo a precipitação de silicatos 

em presença de surfactantes e os métodos sol-gel, xerogel e aerogel. 

 

 Dependendo da porosidade do material de suporte, é possível obter produtos com 

diferentes morfologias. No caso em que a porosidade do suporte é fechada, o produto é obtido 

na forma de nanopartículas, mas é possível obter materiais nanoestruturados se a porosidade 

for aberta. Neste caso, a estrutura obtida é uma réplica dos poros interconectados originais. 

Em ambos os processos, a reação é confinada, e materiais de alta superfície específica são 

obtidos. Essas variações são ilustradas na Figura 4. 
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 - Duas rotas para a síntese de nanopartículas e materiais nanoestruturados pelo Figura 4

método de nanoinfiltração. (21) 

 

 

3.4.3 Microemulsão 

 

 Uma microemulsão, como definida pela IUPAC (22), é uma dispersão isotrópica e 

termodinamicamente estável, composta por óleos, água e um surfactante, na qual a fase 

dispersa apresenta diâmetro de 1 a 100 nm. Em função da razão água/óleo, podem ser obtidos 

três tipos de emulsões características: 

˗ Com excesso de água, é formado o que se chama de dispersão direta, com as micelas 

compostas pela fase oleosa; 

˗ Com excesso de óleos, forma-se a dispersão inversa, em que as micelas são compostas 

pela fase aquosa; 

˗ No caso de haver um equilíbrio, é formado um sistema tridimensional interconectado 

de ambas as fases, também chamado de microemulsões bi-contínuas. 

 

 Em todos os casos, a interface é estabilizada pelo uso de um surfactante. Além de 

estabilizar a microemulsão, este tem também a função de controlar a morfologia final das 
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partículas. Em função do tamanho reduzido das gotículas formadas, a quantidade de 

surfactante usada é bastante elevada. Neste estudo, foi utilizado o brometo de cetil-trimetil-

amônio (CTAB). 

 

 As microemulsões apresentam um caráter dinâmico. As gotículas/micelas colidem 

entre si frequentemente em função do movimento Browniano. Durante a colisão, há uma 

quebra da barreira de surfactantes, levando a uma mistura do conteúdo de ambas as micelas. 

Após a colisão, as micelas são formadas novamente. Todo o processo leva um tempo da 

ordem de mili- ou microssegundos. Devido a essa característica dinâmica do sistema, as 

microemulsões são ideais para reações em meio confinado (23). 

 

 Para a síntese do catalisador, são preparadas duas microemulsões, uma contendo os 

precursores e outra contendo um agente precipitante. Ao misturar ambas as emulsões, a 

reação ocorre entre os precursores e o agente precipitante. Dado o tamanho das gotículas 

presentes na microemulsão, o tamanho meio reativo limita o tamanho das partículas obtidas, 

sendo possível, assim, a obtenção de nanopartículas. 

 

 

3.4.4 Síntese em Sal Fundido 

 

 A síntese em sal fundido consiste na reação direta entre óxidos metálicos em um meio 

constituído por um sal fundido (i.e. meio líquido viscoso em alta temperatura). No processo, o 

sal atua como meio para a reação, melhorando a difusão iônica e reduzindo a energia de 

ativação da reação, e garante certa homogeneidade ao sistema. Através desse método, é 

possível controlar a morfologia final do produto, tanto controlando a morfologia do precursor 

(sob certas condições), como utilizando um surfactante. 

 

 Normalmente se utiliza um sal de baixo ponto de fusão, como o cloreto de sódio (PF = 

801°C), ou uma mistura de sais (há um eutético entre NaCl e KCl a 1:1, com PF = 650°C). 

Outros sais bastante usados nessa síntese são os sulfatos e os carbonatos. 

 

 A solubilidade dos reagentes no sal vai determinar o mecanismo de reação. Se ambas 

as espécies forem solúveis, a reação ocorrerá em forma iônica, e o produto insolúvel 

precipitará. Nesse caso, a morfologia das partículas é controlada pela forma de cristal de 
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equilíbrio do produto (conforme o seu diagrama de Wulff). O uso de um surfactante pode 

reduzir a energia de superfície de alguns planos cristalinos específicos, alterando a forma do 

cristal. Outra situação possível é quando um dos reagentes é solúvel em um meio e em outro 

não. Nesse caso, a reação se dá na superfície do composto insolúvel e é controlada pela 

difusão dos íons solúveis, e a morfologia da partícula é a mesma do reagente insolúvel 

(24,25). 

 

 A influência da temperatura é percebida no tamanho e no número das partículas do 

produto. Se os dois reagentes forem solúveis, o mecanismo predominante é o de nucleação e 

crescimento de grão. Consequentemente, a temperatura elevada promove um rápido 

transporte de massa, mas dificulta a nucleação, gerando poucas partículas de grande tamanho. 

Uma temperatura mais baixa promove a nucleação, principalmente heterogênea, mas dificulta 

o crescimento das partículas. A influência da temperatura no processo é um fator 

determinante para saber que tipo de sal será usado como meio. 

 

 Visto que a reação ocorre em duas etapas, o tempo de reação influencia, tanto na 

formação das partículas, quanto em seu crescimento. O problema é que os dois fenômenos são 

concomitantes e dependentes da solubilidade dos reagentes. Assim, o tempo de reação deve 

ser otimizado para garantir que essa tenha sido completa, mas com o menor crescimento 

cristalino possível (24). 

 

 

3.4.5 Método Hidrotérmico 

 

 O método hidrotérmico, conforme descrito pelos autores (26), foi inicialmente usado 

para preparar nanotubos de óxido de cromo III. A intenção é preparar nanotubos de Cr2O3 

para serem usados como precursores na síntese em sal fundido, conforme descrito na seção 

anterior, para assim, obter nanotubos de LaCrO3. 

 

 O método utiliza uma propriedade dos sistemas em nanoescala chamada de 

auto-organização, do inglês self-assembly. São utilizadas microemulsões para restringir a 

quantidade de material disponível no meio e, assim, permitir que as moléculas se organizem 

na forma desejada. Segundo os autores, no sistema utilizado, micelas com o formato tubular 

são formadas em função da agitação. Essas são o modelo “mole” (soft template). Quando os 
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reagentes entram em contato, formam um precipitado de SrCrO4 no formato de nanorods, 

primeiramente, em função do formato das micelas e, em segundo lugar, pela anisotropia de 

crescimento desses cristais. Os grupos hidrofílicos do surfactante são adsorvidos pela 

superfície desses nanorods. Quando o etilenoglicol é adicionado, ele se posiciona 

espontaneamente entre as moléculas do surfactante, sendo também adsorvido na superfície do 

SrCrO4. 

 

 Durante o tratamento hidrotérmico, o etilenoglicol atua como agente redutor, 

promovendo a decomposição do cromato de estrôncio em óxido de cromo III e carbonato de 

estrôncio. As partículas formadas no processo de redução crescem pelo mecanismo de 

Ostwald (Ostwald Ripening Growth) e formam nanotubos compostos. Após, os carbonatos 

são removidos através de diluição em ácido acético, deixando apenas as partículas de Cr2O3, 

que mantém a forma de nanotubos. 

 

 Assim, fica claro que o papel do cromato de estrôncio, formado através da reação em 

microemulsão, é agir como modelo rígido (hard template) para a posterior formação do 

Cr2O3. O processo é ilustrado na Figura 5. 

 

 

 - Fluxograma da síntese do Cr2O3 pelo método hidrotérmico (26). Figura 5

 

 A vantagem do método é que ele elimina a necessidade de usar um suporte rígido 

externo, como na síntese por nanoinfiltração; também não é necessário o controle da 

atmosfera e de outros parâmetros durante a reação, ao contrário de outras técnicas para o 

preparo de nanotubos. 
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4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

 Dentro do escopo das atividades previstas para este estudo, a parte experimental foi 

dividida em três partes distintas. São elas: 

I. Síntese do catalisador LaCrO3 cujo o objetivo era obter a maior área superficial 

específica possível; 

II. Proposta de um método eficiente para preparar cátodos para baterias do tipo Li-ar 

que contenham o catalisador em sua composição; 

III. Avaliação eletroquímica do desempenho do catalisador quando utilizado no 

cátodo de uma bateria com uma configuração do tipo Li-O2. 

 

 

4.1 Síntese do catalisador 

 

 Diversas técnicas de síntese foram estudadas. A teoria envolvida em cada técnica foi 

descrita na seção da metodologia. Aqui, serão descritos os procedimentos adotados para a 

preparação de cada composto. 

 

 

4.1.1 Síntese por Combustão de Nitratos 

 

 Como foi mencionado no capítulo anterior, esse é o método de referência para a 

obtenção do catalisador LaCrO3 usado neste trabalho. O método foi inicialmente reproduzido, 

conforme descrito pela referência 2, e posteriormente otimizado, alterando-se alguns 

parâmetros do trabalho. As melhorias serão descritas na seção de resultados e discussão. O 

processo descrito a seguir é aquele utilizado inicialmente. Na Figura 6 há um fluxograma 

simplificado da síntese. 

 

 

 - Fluxograma da síntese por combustão de nitratos. Figura 6
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4.1.1.1 Materiais utilizados 

 

Nitrato de Cromo III Cr(NO3)3 · 9H2O 

Nitrato de Lantânio III La(NO3)3 · 6H2O 

Glicina NH2CH2C(O)OH 

 

 Observação: todos os materiais utilizados neste estudo foram adquiridos através da 

Sigma-Aldrich e utilizados sem purificação posterior. 

 

 

4.1.1.2 Procedimento 

 

1. Pesar uma determinada quantidade equimolar de nitrato de cromo e de lantânio; 

2. Dissolver os sais em água destilada; 

3. Transferir a solução para um béquer de 2L e mantê-la sob agitação; 

4. Adicionar uma quantidade de glicina em excesso em relação aos nitratos; 

5. Quando todos os compostos estiverem devidamente dissolvidos, aquecer a solução à 

ebulição; 

6. Cessar a agitação e recuperar a barra magnética, cobrir o béquer com um vidro de relógio. 

À medida que a água evapora, a solução se torna mais viscosa, até um determinado ponto 

onde a ignição inicia espontaneamente; 

8. Após a reação estar completa, cessar o aquecimento e recuperar o produto; 

9. Cominuir o pó com almofariz e pistilo (de preferência em ágata); 

10. Calcinar o pó obtido a 1100°C por algumas horas. 

 

 

4.1.1.3 Observações experimentais 

 

 A reação de combustão é violenta e libera gases tais como CO2, NOx. Não é aconselhável 

queimar por vez mais de 100mL de solução. 

 Durante a combustão, parte do produto pode ser ejetada do béquer em função da 

liberação de gás. Deve-se trabalhar em capela e, se possível, isolar o experimento. 

 Cuidado, durante a combustão, com a chama cuja temperatura pode atingir até 1450°C 

(19). 
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 O produto da combustão se assemelha à cinza volante, portanto, é aconselhável utilizar 

máscara para pós. 

 

 

4.1.2 Nanoinfiltração 

 

 O método nanoinfiltração pode ser executado utilizando-se, tanto sílica, quanto 

carbono como suporte rígido. Neste trabalho, o material utilizado como suporte é a sílica 

hexagonal mesoestruturada tipo MCM-41. 

 

 Para trabalhar com carbono como material de suporte, é necessário preparar o material 

a partir de uma sílica mesoestruturada através da infiltração e da decomposição de glicose na 

sílica. Esse processo não faz parte do escopo deste trabalho, mas maiores informações podem 

ser obtidas consultando-se a referência (27). 

 

 Na Figura 7 há os passos adotados para a síntese. 

 

 

 - Fluxograma para o processo de nanoinfiltração em sílica. Figura 7

 

 

4.1.2.1 Materiais utilizados 

 

Nitrato de Cromo III Cr(NO3)3 · 9H2O 

Nitrato de Lantânio III La(NO3)3 · 6H2O 

Sílica MCM-41 SiO2 

Hidróxido de Sódio NaOH 

Etanol CH3CH2OH 
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4.1.2.2 Procedimento 

 

 Conforme explicado em seções anteriores, o presente método poderia ser dividido em 

três etapas distintas, mas uma etapa extra foi adicionada ao final da síntese, a etapa de 

cristalização, responsável por cristalizar a fase LaCrO3. Para facilitar o entendimento da 

técnica, cada etapa será descrita separadamente. 

 

 I. Infiltração 

1. Preparar a solução dos precursores em etanol; 

2. Pesar uma determinada quantidade de sílica MCM-41 em um béquer pequeno; 

3. Adicionar, aos poucos, uma parte da solução à sílica; até que toda a sílica seja impregnada; 

4. Colocar a sílica impregnada em uma estufa a 70°C por 24 horas. O tempo é importante para 

garantir que os precursores infiltrem efetivamente nos poros da sílica; 

5. Com a mistura obtida, realizar um tratamento térmico preliminar a 200°C por algumas 

horas. Atenção nessa etapa, pois os nitratos irão se decompor parcialmente, liberando vapores 

nitrosos; 

6. Repetir os passos três a cinco mais duas vezes, totalizando três ciclos de impregnação; 

 

 II. Conversão 

7. Calcinar a amostra a 600°C* por algumas horas. 

*A temperatura foi obtida através de um processo de otimização que aumenta o rendimento 

final. 

 

 III. Remoção da sílica 

8. Lavar o pó calcinado com uma solução de NaOH 2M, mantendo a solução sob agitação por 

alguns minutos; 

9. Aquecer a solução à ebulição; 

10. Manter em ebulição por 30 - 60 min para a remoção completa da sílica; 

11. Filtrar o produto; 

12. Lavá-lo várias vezes com água e, após, com etanol. 

 

 IV. Cristalização do LaCrO3 

12. Secar a amostra recuperada no passo 11 (pode-se colocar o pó em estufa a 80°C); 

13. Calcinar a 1100°C por algumas horas.  
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4.1.2.3 Observações experimentais 

 

 Segundo Jan-Henrick Smått et al. (28) seria necessário realizar a remoção da sílica 

uma segunda vez (etapa III) para garantir maior rendimento dessa etapa. Neste trabalho, a 

remoção da sílica foi executada apenas uma vez, mas a sua eficiência foi garantida através de 

análises de DRX e EDS. 

 

 

4.1.3 Microemulsão 

 

 O método foi utilizado por Yunlong Zhao et al. (11) para preparar nanoestruturas 

organizadas de uma perovskita com fórmula La0,5Sr0,5CoO2,91. A estrutura é descrita como 

sendo “Hierarchical Mesoporous Perovskite Nanowires” e consiste em nanofilamentos 

constituídos por nanofilamentos menores, unidos coesivamente. Na Figura 8 ilustra-se a 

estrutura apresentada. 

   

 - Exemplo da estrutura hierárquica relatada por Y. Zhao (11). Figura 8

 

 O método apresentado pelos autores foi adaptado para a síntese do LaCrO3. A Figura 

9 exemplifica o processo. 

 

 - Fluxograma da síntese por microemulsão. Figura 9
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4.1.3.1 Materiais utilizados 

 

1-Butanol CH3(CH2)3OH 

2,2,4-Timetilpentano (Isooctano) (CH3)2CHCH2C(CH3)3 

Brometo de Cetiltrimetilamônio (CTAB) CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3 

Hidróxido de Potássio KOH 

Nitrato de Cromo III Cr(NO3)3 · 9H2O 

Nitrato de Lantânio III La(NO3)3 · 6H2O 

 

 

4.1.3.2 Procedimento 

 

1. Em um béquer adicionar 3mL de butanol juntamente com 15mL de isooctano; 

2. Adicionar 3g de CTAB; 

3. Agitar até formar uma mistura homogênea; 

4. Dividir o conteúdo em dois, nomeando os frascos de “A” e “B”; 

5. Ao frasco “A”: 

 5.1 Adicionar gota a gota 2,75mL de uma solução aquosa de KOH 1M sob agitação 

vigorosa; 

 5.2 Preparar uma micro emulsão. Para este preparo, foi utilizada uma ferramenta 

chamada “dispersing tool”, modelo S18N-10G, da marca IKA. 

6. Ao frasco “B”: 

 6.1 Adicionar gota a gota 1mL de uma solução a 0,5M de La(NO3)3; 

 6.2 Repetir o procedimento mas usando uma solução a 0,5M de Cr(NO3)3; 

 6.3 Preparar a micro emulsão usando a dispersing tool. 

7. Misturar o conteúdo dos frascos “A” e “B”; 

8. Manter a mistura sob agitação vigorosa por alguns minutos; 

9. Reduzir a agitação para uma forma mais suave, mantendo-a por 6h; 

10. Cessar a agitação por completo para a solução envelhecer por 24h. 

11. Recuperar o precipitado e lavar várias vezes com água e etanol. Recomenda-se utilizar 

uma centrífuga, uma vez que as partículas passam através dos poros de um papel filtro 

comum. 

12. Calcinar o precipitado a 800°C por alguma horas, idealmente sob atmosfera de argônio. 
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4.1.4 Síntese em Sal Fundido 

 

 A síntese em sal fundido foi amplamente utilizada para preparar diversos tipos de 

nanoestruturas, tais como nanocubos, e nanofitas, à base de titanatos com a estrutura da 

perovskita (29-31). O método foi adaptado para a síntese de estruturas do tipo perovskita à 

base de cromo, mais especificamente o LaCrO3. Na Figura 10 há o exemplo do método. 

 

 

 - Fluxograma da síntese por sal fundido. Figura 10

 

 

4.1.4.1 Materiais utilizados 

 

I. Precursores 

Óxido de Cromo III Cr2O3 

Oxalato de Lantânio III La2(C2O4)3 · xH2O 

 

II. Sais 

Cloreto de Sódio NaCl PF: 801°C 

Cloreto de Potássio KCl PF: 770°C 

 

III. Surfactantes 

Igepal® CO-630 

Tergitol® type NP-9 

 

 Observação 1: Os produtos foram obtidos da Sigma-Aldrich, com exceção do KCl, 

que foi obtido da Alfa-Aesar. 
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 Observação 2: Ambos os surfactantes possuem estrutura baseada em um etoxilato (ver 

Figura 11). 

 

 - Estrutura dos surfactantes baseados no nonilfenol etoxilato. Figura 11

 

 

4.1.4.2 Procedimento 

 

1. Pesar 4,5 mmol de óxido de cromo e moer com ajuda de um almofariz; 

2. Pesar separadamente 4,5 mmol de oxalato de lantânio e moer com a ajuda de um almofariz; 

3. Juntar o óxido de cromo e o oxalato de lantânio e moer ambos por cerca de 10 min ou até 

formar uma mistura homogênea e sem grumos; 

4. Pesar 90 mmol do sal fundido para o meio (ou NaCl ou KCl) e moer juntamente com a 

mistura anterior até formar uma mistura homogênea; 

5. Caso for usar um surfactante, pesar 13,5 mmol e misturar completamente com o pó obtido 

no item 4; 

6. Calcinar a mistura a 820°C por 4 horas. Deixar resfriar lentamente dentro do forno; 

7. Recuperar o produto; 

8. Remover o sal dissolvendo-o em água; 

9. Filtrar o precipitado, lavando-o várias vezes com água e etanol; 

8. Secar o produto em estufa a 120°C. 

 

 

4.1.4.3 Observações experimentais 

 

 Fazer uso de água morna para dissolução do sal (etapa número 7) favorece a desorção 

iônica e aumenta a eficiência do procedimento; 

 Ao enxaguar o produto com um solvente de baixa tensão superficial. evita-se a formação 

de aglomerados; 
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4.1.5 Método Hidrotérmico 

 

 O método é realizado em duas partes. A primeira faz uso da técnica de síntese por 

microemulsão no preparo de um comporto precursor que serve de modelo rígido para a 

formação dos nanotubos. Esse modelo será reduzido para a forma desejada através do 

tratamento hidrotérmico. Os coprodutos da reação serão removidos posteriormente. O método 

foi detalhado na seção 3.4.5 deste relatório. Rever Figura 5 para maiores detalhes. 

 

 

4.1.5.1 Materiais utilizados 

 

Cromato de Potássio K2CrO4 

Cloreto de Estrôncio SrCl2·6H2O 

Brometo de Cetiltrimetilamônio (CTAB) CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3 

n-Hexano CH3(CH2)4CH3 

Etilenoglicol HOCH2CH2OH 

Ácido Acético CH3C(O)OH 

 

 

4.1.5.2 Procedimento  

 

1. Pesar 2 mmol de cromato de potássio e dissolver em 10 mL de água, marcar solução “A”; 

2. Pesar 2 mmol de cloreto de estrôncio e dissolver em 10 mL de água, marcar solução “B”; 

3. Adicionar 4mmol de CTAB em cada um das soluções A e B; 

4. Sob agitação, adicionar 5 mL de n-hexano à solução A; 

5. Preparar a micro emulsão (use a dispersing tool citada na descrição da microemulsão, na 

seção 4.1.3, deste relatório); 

6. Ainda sob agitação, adicionar aos poucos etilenoglicol até a emulsão se tornar clara; 

7. Repetir os itens quatro e cinco para a solução B; 

8. Misturar as soluções A e B e mantê-las sob agitação lenta por 1 hora. Um precipitado de 

coloração alaranjada irá se formar. 

9. Colocar todo o conteúdo em um frasco pressurizado (não aplicar pressão) e aquecê-lo a 

150°C por quatro dias. Nesse estudo, foi utilizado um frasco em teflon com a capacidade de 

50 mL. 
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10. O precipitado deverá adquirir uma coloração verde. Recuperá-lo através de centrifugação; 

11. Lavar várias vezes com água e etanol; 

12. Secar o pó a 60°C por algumas horas; 

13. Calciná-lo a 600°C por 3 horas; 

14. Após ter resfriado, lavar o produto com ácido acético; 

15. Filtrar e lavar com água; 

16. Secar em estufa a 60°C. 

 

 

4.1.5.3 Observações experimentais 

 

 É importante observar que o método original usa uma autoclave revestida de PTFE 

para realizar o tratamento hidrotérmico, sendo as condições de tempo e de temperatura 

estabelecidas em 12h a 160°C. 

 

 Nesse estudo, foi utilizado um frasco em PTFE especial para reações em altas 

pressões, da marca BOLA. O frasco foi mantido em estufa a 150°C por 96h 

aproximadamente. A temperatura foi limitada pelo fabricante do frasco, que não recomenda o 

uso contínuo em temperaturas acima de 150°C. O tempo foi maior que o estipulado, pois, 

nesse caso, o aquecimento deu-se de fora para dentro. Assim, esperou-se obter um equilíbrio 

entre as temperaturas externa e interna do frasco. 

 

 

4.2 Preparo dos Cátodos 

 

 Após o preparo dos catalisadores, é necessário testá-los eletroquimicamente. Para isso 

ser possível, deve-se saber como preparar os eletrodos em carbono e como incorporar o 

catalisador nesses eletrodos para que possam ser utilizados no cátodo da célula.  

 

 Estudos realizados anteriormente demonstraram que eletrodos preparados 

industrialmente para uso em células a combustível, quando usados como cátodos em células 

do tipo Li-ar, apresentaram bom desempenho e alta reprodutibilidade nos resultados. Assim, 

esses eletrodos foram selecionados como benchmark. 
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 O procedimento de rotina para a preparação de eletrodos em carbono conduziu a 

eletrodos com qualidade insuficiente para garantir uma performance similar ao nosso 

benchmark. Além disso, já foi demonstrado por estudos anteriores que a qualidade dos 

cátodos interfere diretamente na reprodutibilidade dos resultados. Nessa forma, foi realizado 

um estudo secundário para otimizar o método de preparo dos cátodos e melhorar a qualidade 

do produto final. Ambos serão descritos nesta seção. Os resultados para cada processo e as 

etapas de otimização serão discutidos na seção cinco. 

 

 

4.2.1 Método de Base 

 

 O método de base para preparo dos eletrodos consiste em preparar uma espécie de 

barbotina à base de negro de fumo (tipo Super-P), que é aplicada sobre um substrato condutor 

poroso. As etapas para a preparação estão descritos abaixo. Os principais passos são 

mostrados na Figura 12. 

 

     

     

 - Processo clássico de preparação de cátodos. No sentido horário, a partir do canto Figura 12

superior esquerdo: dispersing tool, ferramenta usada para misturar os componentes da 

barbotina em (a); substrato carbon paper antes (b) e depois (c) da aplicação da barbotina; e o 

eletrodo pronto para secagem e corte em (d). 

c d 

b a 
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 I. Preparação da barbotina 

1. Pesar o negro de fumo tipo SP e colocá-lo em um frasco pequeno; 

2. Adicionar o ligante LITHion (uma suspensão do polímero nafion
®
 funcionalizado com 

lítio) em quantidade suficiente; 

3. Adicionar o solvente isopropanol e misturar até a mistura adquirir uma viscosidade 

semelhante à do mel. No estudo, foi utilizada a mesma ferramenta usada para preparar a micro 

emulsão. 

 

 Observação: Algumas quantidades estão omitidas neste trabalho por consistirem em 

segredo industrial. 

 

 II. Aplicação da barbotina 

4. Prender o substrato sobre uma placa de vidro; 

5. Aplicar a barbotina sobre o substrato usando um aplicador de 125µm de espessura; 

6. Deixar a barbotina secar por 24h antes do uso. 

 

 Observação: O substrato utilizado é chamado de carbon paper e consiste em uma 

lâmina preparada com fibras de carbono. Essa lâmina ou folha apresenta alta porosidade e 

uma boa condutividade elétrica, sendo ideal para usar como coletor de corrente em cátodos 

para baterias do tipo Li-ar, pois permite a livre circulação do oxigênio ao cátodo e consegue 

recuperar/fornecer rapidamente os elétrons para as reações eletroquímicas. O tipo de carbon 

paper utilizado no estudo recebeu um pré-tratamento hidrofóbico com PTFE. 

 

 

4.2.2 Método Proposto 

 

 Em função dos problemas obtidos através do método clássico para a preparação dos 

cátodos, um estudo foi realizado para identificar as possíveis causas do problema, e um novo 

método foi proposto. Os principais pontos críticos identificados foram: 

- A quantidade de ligante utilizada; 

- A viscosidade da barbotina; 

- Um pré-tratamento do substrato com solvente para melhorar a infiltração pela barbotina e 

retardar o tempo de secagem; 

- A realização de um tratamento térmico sobre os eletrodos após a etapa de secagem. 
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 O novo método proposto inclui tanto as mudanças indicadas acima como a adição do 

catalisador à barbotina. O procedimento adotado está descrito abaixo. 

 

 I. Preparação da barbotina 

1. Pesar o negro de fumo tipo SP; 

2. Pesar o catalisador e misturá-lo ao o negro de fumo com a ajuda de um almofariz; 

3. Colocar a mistura em um frasco pequeno e adicionar o ligante LITHion
*
; 

4. Adicionar o solvente isopropanol
*
 e misturar até adquirir uma viscosidade ligeiramente 

inferior àquela do mel. 

*
As quantidades de ligante e solvente foram alteradas para se adequar às condições ideais 

obtidas através do estudo. 

 

 II. Aplicação da barbotina 

5. Prender o substrato sobre uma placa de vidro; 

6. Umidificar o substrato com aproximadamente 1mL de solvente; 

7. Aplicar a barbotina usando um aplicador de 125µm
*
; 

8. Cobrir o eletrodo com uma placa de Petry para retardar a secagem do solvente. 

*
Para compensar a espessura do carbon paper, duas guias foram coladas sobre a placa de 

vidro para apoiar o aplicador. 

 

 III. Tratamento térmico 

9. Aquecer o eletrodo a 250°C por 5 horas. Essa etapa permite consolidar o filme aplicado e 

reduzir o número de trincas. 

 

 

4.3 Ensaios Eletroquímicos 

 

 Ensaios eletroquímicos foram realizados para verificar o desempenho dos 

catalisadores preparados por diferentes processos. 

 

 Os eletrodos positivos são preparados conforme descrito na seção 4.2.2; da base são 

cortados discos de 12 mm de diâmetro que são pesados e transferidos para uma atmosfera de 

argônio. Um processo de desumidificação foi realizado conforme padrão adotado pela Toyota 

antes da transferência. Uma vez dentro da glovebox, os cátodos são montados em células do 
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tipo Swagelok. Lítio metálico foi utilizado como ânodo, dois separadores de 12 mm de 

diâmetro cortados de um filtro de fibra de vidro são embebidos no eletrólito e colocados entre 

os eletrodos. Um detalhe é que a parte recoberta do cátodo sempre fez frente aos separadores. 

Como eletrólitos foram utilizadas soluções baseadas em dois tipos de solvente: DME e 

TEGDME. 

 

 Após a montagem das células, elas são colocadas dentro de garrafas especiais que são 

fechadas, retiradas da glovebox e preenchidas com gás Oxigênio de qualidade 5.0 por 10 

minutos. A capacidade das garrafas é de 4L. Vale lembrar que o design das células Swageloks 

foi modificado para permitir o acesso do oxigênio ao cátodo, e que as células são montadas no 

estado de carga máxima. Na Figura 13, há o esquema de montagem da célula e do seu 

posicionamento na garrafa. 

 

  

(a)                                           (b) 

 - Esquema de montagem das células: (a) Configuração para o Swagelok; e (b) Figura 13

Célula colocada no interior da garrafa de oxigênio. 

 

 Ensaios galvanostáticos foram realizados utilizando um potenciostato multicanal do 

tipo ECLab. Durante o ensaio uma corrente fixa era imposta à bateria e sua resposta em 

potencial era medida ao longo do tempo. Esta é a forma mais tradicional de simular o uso de 

baterias. O programa utilizado consistiu nos seguintes passos: 

 

1) Circuito aberto por 3h 

2) Aplicar corrente de -25 µA até o potencial cair para 2,0 V 

3) Circuito aberto por 30 min 

4) Aplicar corrente de +25 µA até o potencial atingir 4,3 V 

5) Circuito aberto por 30 min 
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 Esses são os passos para um ciclo de descarga/carga. Para realizar vários ciclos, basta 

repetir os passos dois a cinco pelo número de vezes desejado. Contudo, em algumas situações, 

o ciclo foi interrompido após a etapa número três. Nesses casos, foi de interesse verificar o 

estado descarregado da bateria, bem como analisar os produtos formados na descarga.  

 

 Durante toda a análise, as baterias foram mantidas a uma temperatura constante de 

30°C. Na Figura 14, vê-se as baterias em análise. 

 

 

 - Células dentro da câmara de controle climático durante o ensaio eletroquímico. Figura 14
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Nas seções anteriores, foi apresentado e discutido os métodos utilizados para o 

preparo, montagem e realização dos ensaios sobre os catalisadores estudados neste trabalho. 

Nesta seção serão apresentados e discutidos os resultados obtidos em cada uma das etapas do 

estudo. 

 

 

5.1 Síntese e caracterização 

 

 No total, foram testados cinco métodos diferentes para ver qual era o mais eficiente 

para preparar a perovskita LaCrO3, usada como catalisador. A intensão era que o catalisador 

apresentasse a maior área superficial específica possível. Os produtos foram caracterizados 

por MEV (marca Jeol), DRX (marca Rigaku) e BET (serviço terceirizado). 

 

 Espera-se, após a caracterização dos produtos obtidos através das diversas sínteses 

utilizadas, poder identificar qual método é o mais eficaz na síntese do catalisador, isto é, 

aquele que permite obter o material com a maior área superficial específica apresentando o 

maior grau de pureza. 

 

 

5.1.1 Síntese por Combustão de Nitratos 

 

 O primeiro método estudado foi a síntese por combustão. O método foi usado para 

tentar reproduzir os resultados obtidos no MIT (2). Não foi necessário adaptar o método, pois 

ele foi aplicado na obtenção do LaCrO3. 

 

 A síntese foi executada conforme descrito na seção 4.1.1 deste trabalho. O produto foi 

caracterizado por MEV e DRX, e os resultados foram comparados com aqueles obtidos por 

Koffi et al. (2). A análise de difração de raios-X confirma a obtenção da fase perovskita, com 

os parâmetros de rede característicos do composto desejado. Assim, é possível verificar que o 

composto apresenta alta pureza. Na Figura 15, apresenta-se o padrão obtido. 

 



44 

 

 

 - Análise de DRX do produto da síntese por combustão de nitratos. Os picos Figura 15

referentes ao LaCrO3 estão marcados por losangos. 

 

 Foi realizada uma análise do tamanho de cristalito de acordo com a equação de 

Scherrer, assumindo um fator de forma K de 0,95 (o que considera partículas quase esféricas). 

Como resultado, obteve-se um tamanho de cristalito de 40 nm.  

 

  
   

         
                                                                            

 

 Onde: 

  é o tamanho médio dos domínios cristalinos; 

  é o fator de forma, quanto mais próximo a 1, mais esférico é o cristalito; 

  é o comprimento de onda da radiação utilizada (0,15406 nm para o Cu-K); 

  é a largura do pico à meia-altura; 

  é a posição do pico. 

 

 Através da microscopia eletrônica de varredura, foi possível verificar que o produto é 

formado por grandes aglomerados de partículas micrométricas. O tamanho médio de partícula 

é estimado em torno de 1µm. Na Figura 16 vê-se as análises de MEV para a amostra recém 

obtida. Todos os resultados aqui apresentados estão de acordo com o esperado, conforme 

descrito pela referência 2. 
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 - MEV da amostra obtida pela combustão de nitratos. Figura 16

 

 Estudos anteriores sugerem que, ao aumentar a concentração de glicina na solução, são 

obtidas partículas menores. Segundo os autores, a glicina, quando consumida durante a 

combustão, deixa porosidades então, quanto maior o número de moléculas disponíveis, mais 

distantes entre si estarão os reagentes, e um menor tamanho de partícula é atingido (17). De 

uma forma prática: quanto mais glicina, maior a porosidade e menor o tamanho de partícula. 

Existe um porém: o aumento na concentração em glicina reduz a temperatura da chama em 

função da escassez de oxigênio, levando a uma combustão incompleta (19). 

 

 Para testar essa teoria, o teor de glicina foi ajustado e a síntese foi repetida, mantendo 

todos os outros parâmetros fixos. Dessa forma, foi possível reduzir o tamanho de partícula 

para valores sub-micrométricos, conforme a Figura 17. O tamanho de cristalito encontrado foi 

ligeiramente menor que o anterior, sendo igual a 35 nm. Por fim, a análise de área superficial 

mostrou que o método otimizado resultou em partículas com 1,593 m
2
/g, com porosidade da 

ordem de 0,052 µm e volume de poro de 0,021 cm
3
/g. 

 

    

 - MEV do produto obtido após aumento no teor de glicina em (a); e a comparação Figura 17

com o benchmark obtida por Koffi et al. (2) após passar pelo moinho de bolas em (b). Mesma 

ampliação em ambas as imagens. 

 

 (a)                          (b)  
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 Um último ponto a respeito da síntese por combustão: a reação é violenta, libera uma 

grande quantidade de energia em um pequeno espaço de tempo e ocorre espontaneamente. 

Existe pouco controle sobre a reação, o que é perigoso em caso de acidente. Para aumentar a 

segurança do processo, foi proposta uma modificação no método: em vez de queimar toda a 

solução de uma só vez, foi usado um funil dosador e apenas uma pequena quantidade reagia 

por vez. Além disso, o béquer de vidro foi substituído por um recipiente em aço inoxidável. 

Assim foi possível ter um maior controle da reação, aumentando a segurança e flexibilidade 

do processo. O único contratempo foi que a síntese se tornou muito mais longa. Na Figura 18 

há um comparativo entre os dois processos. 

 

 

 - Esquema da síntese por combustão antes e depois das medidas de segurança Figura 18

propostas. 

 

 Como conclusão desse método, pode-se dizer que ele foi reproduzido com sucesso, 

dando um produto com características semelhantes ao benchmark. Além disso, foi possível 

ajustar o processo para reduzir o tamanho de partícula final alterando a concentração em 

glicina. Por fim, modificações foram introduzidas ao método para aumentar a segurança do 

processo. Posteriormente o LaCrO3 aqui obtido será analisado eletroquimicamente em uma 

célula do tipo Li-ar e terá sua performance comparada a catalisadores obtidos por outros 

métodos. 

 

 

5.1.2 Nanoinfiltração 

 

 Inicialmente a nanoinfiltração foi utilizada para o preparo de esferas de MnO2 e Fe2O3, 

conforme descrito por Jan-Henrick Smått et al. (22), e foi adaptada para o prepare do LaCrO3. 
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 Após a primeira síntese realizada, foi obtido um produto composto de diversas fases, 

sendo majoritária a fase do silicato de lantânio La2Si2O7. Outras fases presentes incluem o 

Cr2O3 e o desejado LaCrO3. Para essa síntese foi utilizada uma temperatura de conversão de 

900°C (etapa 7 do processo descrito na seção 4.1.2). 

 

 O silicato de lantânio presente no produto provém de uma reação parasita entre os íons 

La
+3

 e a sílica; e a etapa de conversão é a mais provável de estar causando essa reação. Então, 

a fim de determinar a temperatura ideal para a conversão, novas amostras foram preparadas e 

calcinadas em diversas temperaturas, indo de 400°C a 700°C. Na Figura 19, mostra-se o 

resultado da análise de DRX do produto obtido no final do processo, em cada temperatura 

diferente usada durante a etapa de conversão. 

 

 

 - Estudo da influência da temperatura da etapa de conversão no produto final do Figura 19

processo de síntese por nanoinfiltração. 

 

 Os resultados apresentados indicam uma faixa estreita de temperaturas que podem ser 

usadas na etapa de conversão. Observou-se que o composto LaCrO3 é formado 

preferencialmente em temperaturas acima de 600°C. Abaixo desse patamar, a fase majoritária 

é um silicato de lantânio não estequiométrico, de fórmula aproximada La1,5SiO4,5. Em 

temperaturas mais elevadas, acima de 700°C, a fase formada preferencialmente é o dissilicato 

de lantânio, de fórmula La2Si2O7. Nos dois casos, são formados óxidos de cromo para manter 

a estequiometria em relação aos precursores. 
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 Uma análise de EDS foi realizada na amostra preparada a 600°C (Figura 20). Os 

resultados apresentaram três fases distintas: uma contendo Cr e La; uma rica em Si e pobre 

em Cr; e outra rica em Cr, mas pobre em La. Esses resultados estão de acordo com a 

interpretação do padrão de difração da amostra. 

 

 

 - Análise de EDS da amostra preparada por nanoinfiltração, calcinada Figura 20

primeiramente a 600°C e cristalizada a 1100°C. 

 

 Para evitar a formação das fases secundárias, uma nova síntese foi realizada 

(Nanoinfiltração 2). Retirando-se o La da composição, restou apenas o nitrato de cromo como 

precursor. A amostra foi preparada conforme a metodologia apresentada e a temperatura de 

conversão foi 600°C. No final da síntese, foi obtido óxido de cromo III com alta pureza, 

confirmada por DRX e EDS (Figura 21). 

 

 Uma análise de área superficial específica foi conduzida em duas amostras, com e sem 

o La, que foram comparadas entre si. Para a amostra preparada a 900°C, o resultado foi 

bastante elevado: 23,08 m
2
/g. No entanto, a amostra contendo apenas Cr2O3 apresentou 

apenas 2,91 m
2
/g. A discrepância pode ser compreendida se considerarmos que a sílica 

utilizada possui superfície específica nominal de 1.000 m
2
/g. Assim, fica claro que o resultado 

obtido na primeira análise deve-se aos silicatos presentes que retiveram parte das 

características de superfície de sílica. 
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 - Análise de DRX da amostra preparada por nanoinfiltração sem a presença de La. Figura 21

 

 Após o ajuste no processo, percebe-se que o método não é o melhor para o preparo do 

catalisador por dois motivos principais: (i) a sílica não é estável na presença de metais de 

transição interna, como o La, e (ii) a área superficial específica do produto final não apresenta 

grande melhoria em relação ao método clássico, de combustão, o que se torna um 

contratempo para uma técnica tão elaborada como a nanoinfiltração. 

 

 

5.1.3 Microemulsão 

 

 O método de microemulsão foi baseado no processo relatado por Yunlong Zhao et al. 

(11) para preparar uma estrutura descrita como “hierarchical mesoporous nanowires” de 

La0.5Sr0.5CoO2.91. Sendo esse composto uma perovskita, foi decidido adaptar o processo para 

o preparo de LaCrO3. O processo adotado foi descrito na seção 4.1.3 deste relatório. 

 

 A análise de DRX mostra que o produto consiste na fase LaCrO3, apresentando alto 

grau de pureza (Figura 22). 

 

 Através da análise de MEV, no entanto, pode-se observar que não foi possível 

reproduzir a estrutura apresentada pelos autores citados acima, conforme mostrado na Figura 

23. Em vez disso, foram obtidas partículas com alta porosidade, a qual pode ter sido originada 

da queima do surfactante residual. 
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 Apesar da porosidade evidenciada pela microscopia eletrônica de varredura, sua área 

superficial específica foi apenas 1,165 m
2
/g. Esse valor é muito próximo ao encontrado pelos 

métodos anteriores, mostrando que, apesar de laborioso, este método não apresenta nenhuma 

vantagem com relação aos demais. 

 

 

 - Padrão de difração do produto da síntese por microemulsão apresentando a fase Figura 22

LaCrO3 com elevada pureza. 

 

  

 - MEV do produto obtido através da síntese por microemulsão. Figura 23

 

 

5.1.4 Síntese em Sal Fundido 

 

 Foram preparadas amostras usando dois tipos similares de surfactantes cujos nomes 

comerciais são IGEPAL CO-630 e TERGITOL NP-9. Para verificar o efeito do surfactante na 

morfologia dos cristais obtidos, uma amostra foi preparada sem surfactante. Além do efeito do 

surfactante, o efeito do meio salino também foi avaliado: amostras foram preparadas em NaCl 

e KCl sem o uso de surfactantes. 
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 Na Figura 24, mostra-se as análises de DRX realizadas em todas as amostras 

preparadas pela síntese em sal fundido. Observa-se que a fase majoritária é o LaCrO3 para 

todas as amostras. Uma fase secundária identificada como um tipo de LaO dopado com cloro 

foi identificada nas amostras em que o surfactante foi usado, indicando que o surfactante atua 

como uma espécie de catalisador da reação parasita. 

 

 Quando a síntese é realizada sem surfactante, além do LaCrO3 são formados alguns 

óxidos de cromo. Uma análise mais precisa dos padrões de difração mostrou que a síntese em 

KCl apresentou mais impurezas que em NaCl. 

 

 

 - Análise de DRX dos produtos obtidos através da síntese em sal fundido. Na Figura 24

legenda consta o tipo de sal e de surfactante usados. 

 

 As partículas obtidas por esse método são mais geométricas do que aquelas obtidas 

pelos métodos anteriores, mas também são muito maiores (cerca de 1-10 µm). Assim, não é 

surpresa o fato de que a análise da superfície específica tenha resultado no valor mais baixo 

entre os métodos estudados: 0,926 m
2
/g.  

 

 Apesar das estruturas serem mais geométricas, conforme a Figura 25 abaixo, não foi 

possível obter as nanoestruturas apresentadas na literatura (31). Zongying Cai et al. (32) 

explicam que existe uma forte relação entre a morfologia final do produto e a forma do óxido 

precursor - no caso deles o TiO2, nesse caso o Cr2O3. Essa relação existe quando o óxido é 

insolúvel no meio. 
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 Fica a sugestão de testar se a morfologia do óxido de cromo III afeta a forma do 

produto. Nanofios de Cr2O3 podem ser obtidos através do método hidrotérmico e usados 

como precursores para a síntese em sal fundido. 

 

    

   

 - MEV das amostras obtidas pela síntese em sal fundido: (a) meio de NaCl com Figura 25

surfactante IGEPAL CO-630; (b) meio de NaCl com surfactante TERGITOL NP-9; (c) meio 

de NaCl apenas e (d) meio de KCl apenas. 

 

 

5.1.5 Método Hidrotérmico 

 

 O método hidrotérmico apresenta uma peculiaridade em relação aos demais. Enquanto 

que todos os métodos apresentados até agora foram adaptados para produzir o LaCrO3, o 

método hidrotérmico busca a obtenção do óxido de cromo III. 

 

 O método hidrotérmico foi utilizado para a obtenção de nanotubos de óxido de 

cromo III (26). O objetivo de obter nanoestruturas de Cr2O3 é para usá-las na síntese em sal 

fundido a fim de verificar se a morfologia do óxido interfere no produto final, conforme 

sugerido na seção anterior. 

 

 (a)                                                          (b). 

 

 

 

 

 

 

 (c)                                                          (d). 
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 O método (com exceção de uma pequena adaptação do processo) foi aplicado como 

relatado na publicação. Essa adaptação foi necessária porque não dispomos de todos os 

equipamentos necessários à síntese. Na seção 4.1.5.3, foi explicado que o método original faz 

uso de uma autoclave revestida de teflon para o tratamento hidrotérmico, sendo as condições 

de tempo e temperatura fixadas em 12h e 160°C. Nesse estudo, foi usado um frasco para 

digestão em micro-ondas feito de teflon que foi hermeticamente fechado e mantido em estufa 

a 150°C por quatro dias. O tempo foi estendido a fim de garantir a homogeneidade térmica no 

interior do frasco. A temperatura foi ligeiramente inferior devido à limitação do próprio 

frasco, conforme recomendações do fabricante. 

 

 Como resultado da síntese, foi obtido um pó fino de coloração verde-menta. A análise 

de DRX mostrou que o produto consistia em Cr2O3 com grau de pureza aceitável (Figura 26). 

Há impurezas de ácido bromídrico (HBr), o qual que precipitou a partir da mistura do 

surfactante (CTAB) com o ácido acético concentrado (ver processo na seção 4.1.5). A 

concentração do ácido não havia sido especificada na referência e, por isso, o ácido foi 

utilizado conforme recebido, acarretando na precipitação do HBr. Contudo, essa 

contaminação pode ser evitada, diminuindo-se a concentração utilizada para o ácido acético. 

Assim, pode-se dizer que, embora a amostra obtida não seja totalmente pura, o método tem o 

potencial de fornecer amostras de elevado grau de pureza. 

 

 

 - DRX da amostra obtida através do método hidrotérmico. Figura 26

 

 A respeito da morfologia, era esperado que fossem obtidos nanotubos de forma 

fragmentada, pois, durante o processo, o Cr2O3 foi formado conjuntamente com o SrCO3. Este 

é removido de forma que são deixados vazios na estrutura, daí a forma fragmentada dos 
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nanotubos. O produto obtido consiste em aglomerados de nanopartículas, conforme visto na 

Figura 27. Esse resultado pode ser uma consequência do colapso na estrutura tubular devido 

ao tempo de síntese demasiadamente elevado, ou devido aos nanotubos nunca terem sido 

formados, o que fez com que o método produzisse nanopartículas que se desfizeram quando o 

carbonato de estrôncio foi removido. 

 

 Mesmo que a estrutura obtida não tenha sido a esperada, a análise de BET demonstrou 

que essa amostra apresenta a maior área superficial específica entre os métodos utilizados 

neste estudo. O valor de área obtido foi de 12,85 m
2
/g, o que representou uma melhora de oito 

vezes sobre o resultado do método clássico por combustão. 

 

 

 - MEV da amostra obtida através do método hidrotérmico. Figura 27

 

 

5.1.6 Resumo dos resultados 

 

 Após estudar e desenvolver os cinco métodos apresentados acima, foi possível 

compará-los e definir a melhor estratégia de síntese do catalisador com maior área superficial 

específica e alto grau de pureza.  

 

 Na Tabela 1, apresenta-se um resumo dos resultados mais importantes a respeito dos 

métodos de síntese do catalisador. Em todos os métodos, obteve-se o LaCrO3, com exceção 

dos métodos Hidrotérmico e por Nanoinfiltração 2, em que foi obtido o Cr2O3. Como se 

deseja obter um catalisador puro, esse não deve apresentar fases secundárias. 
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Tabela 1 - Síntese dos resultados obtidos nos diversos métodos estudados 

Método Produto 
Fases 

Secundárias 

Tamanho de 

Partícula (MEV) 

Superfície 

Específica (BET) 

Combustão LaCrO3 Não apresenta 500 nm 1.59 m
2
/g 

Nanoinfiltração 1 LaCrO3 La2Si2O7 (30%) < 2 µm 23.08 m
2
/g 

Nanoinfiltração 2 Cr2O3 Não apresenta 500 nm 2.91 m
2
/g 

µEmulsão LaCrO3 Não apresenta 500 nm 1.16 m
2
/g 

Sal Fundido LaCrO3 Cr2O3 (10%) 1-10 µm 0.93 m
2
/g 

Hidrotérmico Cr2O3 HBr* << 500 nm 12.85 m
2
/g 

* A contaminação com HBr pode ser evitada, reduzindo-se a concentração do ácido acético durante a 

etapa de lavagem e remoção dos sais de estrôncio. 

 

 Além da pureza, outro fator mérito para o catalisador é a sua superfície específica, 

obtida pela análise BET. Os maiores valores foram encontrados através das sínteses por 

nanoinfiltração 1 e pelo método hidrotérmico.  Como foi discutido anteriormente (seção 

5.1.2), o valor elevado do primeiro método é errôneo, pois pode ser atribuído ao silicato de 

lantânio, ou seja, uma impureza do processo. 

 

 Assim, resta o método hidrotérmico como candidato ao melhor método de síntese do 

catalisador. Esse método apresenta a maior área superficial específica atribuída ao catalisador 

em si. Apesar de ter sido constatada, na amostra obtida, a presença de contaminação, esta 

pode ser evitada através de uma alteração simples no processo de lavagem ácida da amostra, 

levando à obtenção de um composto puro. 

 

 O produto obtido através desse método foi o Cr2O3 de estrutura hexagonal, e não o 

LaCrO3 de estrutura tipo perovskita, como era pretendido no início do estudo. Porém, 

enquanto este estudo estava sendo desenvolvido na Toyota, outros pesquisadores em 

colaboração com o MIT descobriram que a parte ativa do catalisador se deve exclusivamente 

ao íon do cromo na molécula. Assim sendo, o óxido de cromo pode apresentar atividade 

catalítica igual ou superior à perovskita que estava sendo estudada. Esses resultados ainda não 

publicados e novos ensaios estavam sendo realizados a esse respeito, na época da conclusão 

deste trabalho. 
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5.2 Preparação de cátodos: processo de otimização 

 

 Foram preparados eletrodos para uso em cátodos de baterias do tipo Li-ar através do 

método de base desenvolvido na Toyota, conforme descrito na seção 4.2.1. Na Figura 28, 

mostra-se uma imagem de MEV de um cátodo simples preparado através desse método. 

Vários defeitos superficiais são observados, como o craquelamento da superfície e a falta de 

adesão ao substrato. 

 

 

 - Eletrodo simples (sem catalisador) preparado de acordo com o método inicial. Figura 28

 

 Para melhorar a qualidade do processo, primeiramente, foi realizada uma análise de 

falhas que, na cultura da empresa, chama-se “root-cause analysis”. A partir de um 

brainstorming, chegou-se a alguns problemas potenciais, divididos nas categorias formulação 

e processamento. Dando continuidade ao procedimento, vários experimentos foram realizados 

para testar as hipóteses. A árvore de falhas montada durante a análise é mostrada na Figura 

29; as variáveis que mais afetam a qualidade dos eletrodos estão destacadas em negrito. 

 

 O processo proposto após os ensaios foi descrito anteriormente. Brevemente, as 

principais alterações no processo são: 

 

 Inclusão do tratamento térmico a 250°C por 5h após a etapa de secagem; 

 Quantidade optimizada de ligante; 

 Viscosidade foi adaptada ao método de aplicação; 

 Pré-tratamento do substrato com solvente; 

 Melhora no processo de mistura, usando duas ferramentas diferentes (dispersing tool e 

misturador planetário). 

 

Baixa adesão ao 

substrato 
Craquelamento 

da superfície 
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Tipo de Carbono 

    

  

 

  

  Composição da 

barbotina 

    
Ligante 

 

  

 

  

 

 

  

 

(formulação)     Viscosidade / 

Solvente Acabamento 

superficial pobre 

(trincas, baixa adesão) 

  

    
  

   

  Secagem 

 

  

  

  

 

 

  

  

    
Substrato 

 

    Processo de 

aplicação 

  

 

   

    Tratamento 

Térmico 

   

(processamento)   

 

    

    Método de 

deposição 

       - Árvore de falhas para o processo de fabricação dos eletrodos. Figura 29

 

 

5.2.1 Concentração do ligante 

 

 Esse teste foi realizado para estabelecer a concentração ideal de ligante na composição 

da barbotina. No método inicial, a quantidade de ligante era medida em base úmida, mas, 

como o ligante se encontra em solução a 10%, a quantidade do polímero em massa que restou 

no eletrodo foi muito baixa, o que levou ao craquelamento do depósito e baixa adesão ao 

substrato. O teste foi realizado para encontrar a quantidade ideal de ligante, tendo em vista 

que ligante em excesso não é desejável, pois dificulta a passagem de elétrons e reduz as 

reações catódicas. 

 

 Para esse teste, a quantidade de ligante foi definida em base seca, e foram testadas três 

concentrações A (mais baixa), B e C (mais alta). Os eletrodos foram preparados, e o aspecto 

superficial foi avaliado por MEV, como pode ser visto na Figura 30. 

 

 Pode-se observar que uma baixa concentração em ligante não é efetiva para manter o 

depósito coeso, resultando no aparecimento de trincas (Figura 30.A). Uma quantidade 

excessiva de ligante, por sua vez, torna a dispersão do carbono mais difícil, levando à 

formação de aglomerados. Além disso, pode-se observar, na Figura 30.C, que as trincas são 

maiores, mesmo que sejam poucas. Assim, fica claro que a concentração intermediária (B) é a 
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que apresenta melhor resultado. Mesmo que se observem trincas na superfície, elas são 

menores e menos frequentes do que nas outras amostras. 

 

   

 - Influência da concentração em ligante. Da esquerda para a direita: A < B < C. Figura 30

 

 

5.2.2 Tipo de Solvente 

 

 Uma possível causa para o aparecimento de trincas é a evaporação rápida do solvente 

que leva a uma retração superficial muito intensa e causa a falha do recobrimento. Para testar 

essa hipótese, alguns solventes foram selecionados em função das suas características físico-

químicas, principalmente a pressão de vapor. Na Tabela 2, mostram-se as características de 

alguns solventes. 

 

Tabela 2 - Propriedades físico-químicas de alguns solventes. 

 1-Propanol Água 2-Propanol Etanol Acetona 

Pressão de Vapor a 

20°C (mmHg) 
14.9 17.5 33.0 44.6 184 

Ponto de Ebulição 

(°C) 
97 100 82 78 56 

Densidade 0.804 1.000 0.785 0.789 0.791 

Fórmula 
 

H2O 

 

CH3CH2OH 

 

 

 No processo original, o solvente utilizado é o 2-propanol, que é relativamente volátil. 

Nesse teste, foram utilizados o 1-propano e água como solventes, e o aspecto da superfície foi 

comparado com aquele obtido tradicionalmente. Os solventes etanol e acetona foram 

descartados por serem mais voláteis que o 2-propanol. Os resultados são apresentados na 

Figura 31. 

 A                B                           C. 
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 - Influência do tipo de solvente na preparação dos cátodos. Da esquerda para a Figura 31

direita: água (H2O), 2-propanol (IPA), e 1-propanol (nPA). 

 

 A água não foi muito eficiente como solvente, porque o substrato usado passa por um 

pré-tratamento hidrofóbico à base de PTFE. Como consequência, a água não conseguiu 

molhar suficientemente o substrato para formar um depósito consistente. Além disso, a tensão 

superficial da água, sendo maior que nos solventes, favorece a retenção de bolhas pela 

barbotina, prejudicando a aplicação no substrato. Em função disso a água foi descartada como 

solvente. 

 

 O 1-propanol apresenta pressão de vapor aproximada à da água, e tem a vantagem de 

ser pouco polar. Como pode ser visto à direita, na Figura 31, a preparação com 1-propanol é 

muito semelhante àquela com 2-propanol. Assim, para facilitar, foi decidido manter o preparo 

usual com o 2-propanol. 

 

 

5.2.3 Tratamento Térmico 

 

 A princípio, o tratamento térmico não era uma escolha evidente, mas houve 

informações internas de que os eletrodos industriais (que estavam sendo usados como 

benchmark) passam por um tratamento a 300°C. Assim, foi decidido realizar um tratamento 

térmico nos eletrodos. Três rampas de aquecimento foram escolhidas para o teste. 

 

 A escolha se deu de forma arbitrária. Fixou-se a temperatura final e a taxa de 

aquecimento, menos na primeira rampa, em que foi usada conforme recomendação do 

fabricante. São elas: 

 120°C com um patamar em 50°C, que é a rampa de aquecimento recomendada pelo 

fornecedor do ligante (33). 

 H2O                IPA                           nPA. 
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 250°C, definida como a maior temperatura de trabalho para resinas do tipo Nafion (34). 

 300°C, a temperatura utilizada industrialmente nos eletrodos para células a combustível. 

 

 A função do tratamento térmico é de acelerar a cura da resina, consolidando a 

estrutura. Esperou-se assim que a temperatura final apresentasse maior influência na 

qualidade dos eletrodos. Na Figura 32, mostra-se que o tratamento que melhor agiu sobre a 

qualidade da superfície foi aquele realizado a 250°C. Em temperaturas superiores, foi 

observado degradação do polímero, notada pelo odor liberado durante o aquecimento. Em 

baixa temperatura, a consolidação da superfície não foi o suficiente para reduzir as trincas 

presentes. 

 

   

     

 - Influência do tratamento térmico no preparo dos eletrodos. Abaixo de cada figura Figura 32

se encontra a rampa de aquecimento usada. As temperaturas máximas de cada tratamento são, 

da esquerda para a direita, de 120°C, 250°C e 300°C. Note que a escala da primeira rampa 

difere dos demais. 

 

 

5.2.4 Outros Fatores 

 

 As variáveis descritas nesta seção podem interferir na qualidade dos eletrodos, mas 

não foram estudadas em função da falta de tempo e por não ter relação com o assunto do 

trabalho. Assim, as modificações mencionadas foram baseadas na teoria e adotadas como 

procedimento padrão, conforme descrição seguinte: 

 120°C               250°C                                      300°C. 
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Viscosidade da barbotina: A viscosidade correta permite que a barbotina se infiltre 

suficientemente na porosidade do substrato para garantir adesão, para isso precisa ser firme 

para formar um depósito com boa resistência mecânica. A viscosidade será ajustada para ser 

semelhante ou menor à do mel. 

 

Equipamento de mistura: Tradicionalmente, utiliza-se um misturador planetário da marca 

Thinky, que é muito eficiente no preparo de grandes quantidades de barbotina. Como a 

quantidade preparada neste trabalho era pouca, foi utilizada a dispersing tool, a mesma usada 

para preparar as microemulsões. Essa mudança possibilitou uma maior homogeneidade em 

menor tempo. O misturador planetário ainda é usado para eliminar as bolhas retidas na 

barbotina. 

 

Umidificação do substrato com solvente: Foi usada para evitar a sucção do solvente da 

barbotina por efeitos de capilaridade, pois assim evita-se uma secagem brusca que leva ao 

craquelamento do depósito. Para tentar retardar ainda mais a evaporação do solvente, a 

superfície do depósito foi coberta com uma placa de Petry, o que aumenta a concentração de 

solvente na atmosfera próxima ao depósito. 

 

Tipo de substrato: Todo o processo descrito até agora faz usou o carbon paper como 

substrato. Houve uma tentativa de usar folha de alumínio no lugar do carbon paper. Com o 

alumínio, o revestimento apresentou menor formação de trincas, mas não houve nenhuma 

adesão do revestimento sobre o substrato. Além disso, para a montagem da célula, é 

necessário que o cátodo permita o acesso ao oxigênio, o que só foi possível com um substrato 

poroso. 

 

 É importante lembrar que a qualidade dos eletrodos foi definida através de avaliação 

da superfície através de MEV. Após termos proposto um novo procedimento para o preparo 

dos eletrodos, estes foram testados em uma célula do tipo Li-O2 e comparados com os 

eletrodos industriais que tomamos por benchmark. Esses resultados serão apresentados na 

seção 5.3 deste trabalho. 

 

 Por fim, nas figuras Figura 33 e Figura 34, apresentam-se imagens de MEV em que 

compara-se o estado inicial e o final dos eletrodos com o benchmark. Observando o aspecto 

geral dos eletrodos com baixa ampliação (Figura 33), pode-se ver uma melhora considerável 
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do processo, e a superfície final é semelhante a do cátodo industrial. Com maior ampliação, 

como na Figura 34, observa-se que há uma diferença na morfologia dos eletrodos, devido ao 

tipo de carbono usado. Nos eletrodos, foi utilizado negro de fumo tipo Super-P (especial para 

ensaios eletroquímicos), enquanto que nos industriais, o tipo de carbono usado foi de 

nanotubos ou nanofios, lembrando que a composição dos eletrodos industriais era 

desconhecida. 

 

 Com todas as modificações propostas foi possível desenvolver um método para 

preparo dos cátodos com alta qualidade. O aspecto superficial dos cátodos preparados é 

comparável com aquele dos eletrodos industriais usados como benchmark. Como resultado, o 

método será usado como padrão para todas as preparações futuras realizadas na empresa. 

 

 

  

 - Resultado final: imagens de MEV comparando o método antigo com o método Figura 33

proposto em (a), sem catalisador em (b), com catalisador em (c), e o cátodo industrial em (d). 

Menor ampliação. 

 

 

 (a)                 (b). 

 

 

 

 

 

 (c)                 (d). 
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 - Resultado final: imagens de MEV comparando o método antigo com o método Figura 34

proposto em (a), sem catalisador em (b), com catalisador em (c), e o cátodo industrial em (d). 

Maior ampliação. 

 

 

5.3 Ensaios eletroquímicos 

 

 Após ter sintetizado o LaCrO3 com elevada área superficial específica e tê-lo 

incorporado com sucesso na composição dos eletrodos, foi a hora de testar a performance 

deste composto em uma bateria tipo Li-O2. 

 

 Células do tipo Swagelok foram preparadas com eletrodos simples, isto é, contendo 

apenas carbono, eletrodos industriais e eletrodos contendo o catalisador na composição. As 

células foram testadas através de ensaios galvanostáticos. Os resultados serão discutidos nas 

próximas seções. 

 

 

5.3.1 Eletrodos simples (apenas carbono) 

 

 O objetivo desses ensaios foi verificar o desempenho dos cátodos preparados com os 

cátodos industriais (benchmark). Em um segundo momento, esses resultados foram utilizados 

como branco em comparação aos eletrodos contendo o catalisador LaCrO3. 

 (a)                 (b). 

 

 

 

 

 

 (c)                 (d). 
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 Na Figura 35 mostram-se as curvas para a primeira descarga para os eletrodos simples, 

comparando o processo anterior ao processo proposto. A curva referente ao benchmark está 

representada pela curva tracejada. É válido mencionar que todas as curvas apresentadas 

representam a média entre, pelo menos três, medidas. 

 

 O potencial de descarga das células é regido pela reação da redução do oxigênio. 

Enquanto a reação estiver ocorrendo, o potencial se mantém constante. Observou-se que esse 

potencial é aproximadamente igual a 2,6V para todos os eletrodos, mostrando que a reação de 

redução do oxigênio ocorreu de forma similar em todas as células. 

 

 A reação em questão é limitada pela cinética: em um determinado momento, os íons 

de lítio não conseguem se encontrar com os átomos de oxigênio, e a reação para. Nesse ponto, 

a bateria está descarregada. Como não há limitação na quantidade de Li
+
 nem de O2, é 

impossível prever quanto será a capacidade da bateria, mas se espera que eletrodos 

produzidos na mesma preparação apresentem valores próximos. Isso leva a outro fator de 

mérito dos cátodos: a variabilidade na capacidade. Para os dados abaixo, os erros são de 

±0.59 mA.h para o cátodo preparado pelo método antigo (inicial) e de ±0.15 mA.h para o 

cátodo preparado pelo método proposto (otimisado). O erro para o cátodo inicial (benchmark) 

é de ±0.32 mA.h. 

 

 

 - Comparação entre as performances dos cátodos preparados e do benchmark. Figura 35

Primeira descarga obtida com uma corrente de -25 µA. Células preparadas com eletrólito de 

LITFSI a 1M em TEGDME. 
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 Os produtos da reação de descarga foram analisados por DRX. Os cátodos foram 

recuperados em atmosfera inerte (argônio) e protegidos por uma fita à base de poliimida cujo 

nome comercial é Kapton. Para reduzir possíveis contaminações através do ar (umidade, 

CO2), as análises foram realizadas assim que foram retiradas do meio inerte. O padrão de 

difração da fita Kapton foi subtraído matematicamente. Conforme mencionado anteriormente, 

o produto da reação de descarga esperado foi o peróxido de lítio (Li2O2). Os resultados 

obtidos são mostrados na Figura 36. 

 

 

 - Análise de DRX dos produtos da reação nas células tipo Li-O2 após a primeira Figura 36

descarga. Resultados para os cátodos simples. 

 

 A formação do peróxido de lítio pode ser claramente observada nos padrões obtidos, o 

que indica que as baterias estão funcionando apropriadamente. Porém, há sinais da formação 

de uma pequena quantidade de LiOH, que é um composto formado através da reação parasita 

entre o Li2O2 e água. Esta pode ter duas origens: (i) estar originalmente presente no eletrólito; 

ou (ii) provir da própria reação de descarga da bateria Li-ar em TEGDME. A última hipótese 

foi levantada por Stefan A. Freunberger et al. (35). 

 

 Das hipóteses acima, a primeira parece ser a mais plausível, pois explica a diferença 

de intensidade dos picos, maior para o cátodo industrial, cujo eletrólito conteve 100 ppm de 

água, e menor para o cátodo preparado in-house, cujo eletrólito conteve menos de 30 ppm de 

água. 
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5.3.2 Eletrodos contendo catalisador 

 

 O eletrodo que contém o catalisador LaCrO3, obtido através da síntese por combustão 

(superfície específica de 1,5m
2
/g; tamanho de partícula de aproximadamente 1µm), foi 

preparado e montado em células Li-O2. O desempenho desses eletrodos foi comparado com o 

dos cátodos simples. Os resultados são mostrados nas Figura 37a e 37b. Nos gráficos, 

mostra-se a curva média de três medidas e a barra de erro representa a amplitude destas. As 

curvas são as mesmas nas Figuras 37a e 37b, sendo que a capacidade é expressa nas duas 

unidades mA.h e mA.h/gC. A notação da capacidade por gramas de carbono é a mais aceita 

pela comunidade científica. 

 

   
(a)                              (b) 

 - Comparação entre os desempenhos das células com e sem catalisador: capacidade Figura 37

expressa em mA.h(a); e mA.h/gc (b). As curvas representam a média de três valores para o 

primeiro ciclo. Células preparadas com eletrólito de LITFSI a 1M em TEGDME. 

 

 Observamos que as células preparadas com catalisador apresentam maior capacidade 

que aquelas com eletrodos simples. A respeito da diferença de voltagem entre a carga e a 

descarga, não houve uma diferença significativa entre as amostras. Esse resultado é explicado 

pela baixa dispersão do catalisador no cátodo, como é apresentado na Figura 38, onde podem 

ser visualizados aglomerados das partículas de LaCrO3. 

 

 Além disso, a variabilidade na dispersão do catalisador resultou em uma maior 

variabilidade da capacidade para as amostras com catalisador. Para que o catalisador funcione 

eficientemente, é preciso haver o contato direto com as partículas de Li2O2 formadas durante a 

descarga da bateria. A baixa dispersão do catalisador impede esse contato próximo, reduzindo 

seu efeito. Isso mostra que ainda é necessário melhorar o processo de preparação dos cátodos. 
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 - Imagem de MEV de um cátodo preparado com LaCrO3 obtido através do método Figura 38

de combustão, mostrando a segregação do catalisador. 

 

 A análise de DRX foi realizada nos cátodos após a descarga e após a carga das 

respectivas células. A intenção era de verificar primeiro se o Li2O2 estava sendo formado e 

segundo se a sua decomposição era efetiva. Os resultados são apresentados na Figura 39. 

 

 

 - Análise de DRX dos produtos de carga e descarga em cátodos contendo Figura 39

catalisador. 

 

 Como se pode observar, há a formação do Li2O2 em descarga e uma pequena 

quantidade de LiOH. Esses resultados são compatíveis com os obtidos com cátodos simples. 

Observamos também que, após a carga da bateria, todo o Li2O2 foi decomposto, mostrando 

que a bateria funciona conforme previsto. 

 

 Algumas células foram preparadas com Cr2O3 obtido pelo método hidrotérmico como 

catalisador. Os resultados completos não foram obtidos durante o período de desenvolvimento 

deste trabalho, mas há uma curva preliminar que mostra um grande aumento no desempenho 

do catalisador (Figura 40). A curva em questão pertence a uma amostra falha, devido a uma 
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queda de tensão na alimentação, o que fez a célula recarregar sem ter sido totalmente 

descarregada. Mesmo assim, a tendência indicada pela curva foi confirmada pelos colegas da 

Toyota, embora os resultados não posam ser divulgada devido à confidencialidade. Na Figura 

40, mostra-se a curva em comparação com os resultados anteriores e com o Cr2O3 comercial. 

Note que o eixo das abcissas representa a capacidade normalizada em seu valor máximo, isto 

é, toda a curva é dividida pelo seu valor máximo de capacidade. Assim, a capacidade 

normalizada apresenta valor máximo igual a 1 (equivale a 100%). Essa forma de 

representação nos permite comparar os patamares de potencial para células com capacidades 

máximas diferentes. 

 

   

 - Uso do Cr2O3 comercial e sintetizado como catalisadores. Em (a) curvas por Figura 40

capacidade, em (b) curvas normalizadas. 

 

 Esses resultados mostram, em primeiro lugar, que há uma atividade catalítica do 

Cr2O3, mesmo não sendo este o composto inicialmente previsto no estudo. Além disso, pode-

se observar que houve uma maior eficiência do produto de síntese em relação ao óxido 

comercial, mostrando que a área superficial específica realmente influencia a eficiência 

catalítica do Cr2O3. As curvas mostram a tendência de redução da queda de potencial com o 

aumento da superfície específica, indicando que é possível reduzir ainda mais essa diferença 

utilizando-se catalisadores com maior área específica. 

 

 Outro fator que poderia interferir na eficiência do catalisador é a dispersão das 

partículas. Infelizmente não foi possível realizar uma análise de microscopia eletrônica por 

falta de tempo hábil. Entretanto, em função do tamanho de partícula ser significativamente 

menor (na escala de nm para o óxido de síntese contra cerca de 1µm do óxido comercial), 

espera-se que tenha havido maior dispersão do catalisador.  

(a)                                                                        (b) 
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6. CONCLUSÕES 

 

 Pode-se concluir que foi possível adaptar vários métodos de síntese de perovskita 

encontrados na literatura para a obtenção de LaCrO3 de elevada pureza. A exceção fica por 

conta do método de nanoinfiltração, em que há formação preferencial do silicato de lantânio. 

Ainda assim, é possível utilizar esse método para o preparo de óxido de cromo III puro. 

 

 Dentre os processos estudados, o método hidrotérmico é o que se mostrou mais 

adequado à síntese de nanopartículas com elevada área superficial específica, chegando a 

partículas com tamanho da ordem de nanômetros e área superficial específica cerca de oito 

vezes maior do que pelo método tradicional. 

 

 Propôs-se um método de preparo de eletrodos com boa qualidade superficial. Esses 

eletrodos apresentaram um desempenho similar aos eletrodos industriais em ensaios 

eletroquímicos realizados com a configuração Li-O2. A vantagem desse método é que ele 

permite a incorporação do catalisador em sua composição, o que não é possível quando se usa 

os eletrodos industriais. O método pode ser melhorado ainda mais para aumentar o grau de 

dispersão do catalisador na superfície, evitando o aparecimento de aglomerados. 

 

 Além disso, foi demonstrado que, tanto os eletrodos industriais, quanto os preparados, 

com e sem catalisador, apresentam boa performance quando utilizados como cátodos em uma 

configuração Li-O2. Independente das condições de ensaio, foi possível identificar a formação 

do Li2O2 como produto de descarga das células e, nos casos em que foi testado, mostrou-se 

que o peróxido de lítio foi quase totalmente consumido na etapa de recarga da célula. Em 

algumas células, foi encontrado LiOH como co-produto da reação de descarga da célula, 

entretanto, acredita-se que esse produto venha da contaminação do eletrólito por traços de 

umidade. 

 

 Por fim, identificou-se que o óxido de cromo III obtido através do método 

hidrotérmico foi eficiente como catalisador da reação de decomposição do Li2O2. O potencial 

de recarga foi consideravelmente baixo em relação aos cátodos sem catalisador, resultando em 

uma redução de cerca de 450 mV na queda de potencial. Além disso, comprovou-se o efeito 

positivo do aumento da área superficial específica na atividade catalítica do Cr2O3. A redução 

do potencial foi mais acentuada para o catalisador com maior área superficial específica.  
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Algumas atividades não puderam ser concluídas durante o período de 

desenvolvimento do estudo e ficaram como sugestão para trabalhos futuros: 

 

 Melhorar a dispersão do catalisador na barbotina, evitando a segregação em 

aglomerados, como observado nas imagens de MEV; 

 

 Completar a avaliação da performance eletroquímica, visto que apenas dois dos 

cinco métodos de síntese tiveram o produto testado. 

 

 Determinar e, possivelmente, quantificar a influência da área superficial específica 

na reação de evolução do oxigênio, e seus efeitos sobre o potencial de recarga. 



 

 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1 R. R. Mitchell; B. M. Gallant; C. V. Thompson; Y. Shao-Horn. All-carbon-nanofiber 

electrodes for high-energy rechargeable Li-O2 batteries. Energy & Environmental Science, 

4 (2011) pp. 2952 - 2958. 

2 Koffi P.C. Yao et al., Energy and Environmental Science, submitted. 

3 Artigo publicado no site New Electric Cars, traz especificações técnicas do modelo iQ. 

Disponível em: <http://newelectriccars.wordpress.com/electric-concept-cars-2/toyota-iq-ev/>. 

Acessado em 16/11/2013 às 15h. 

4 J. Christensen; P. Albertus; R. S. Sanchez-Carrera; T. Lohmann; B. Kozinsky; R. Liedtke; J. 

Ahmed; A. Kojic. A Critical Review of Li/Air Batteries. Journal of The Electrochemical 

Society, 159 (2012) pp. R1 - R30. 

5 P. G. Bruce; S. A. Freunberger; L. J. Herdwick; J.-M. Tarrascon. Li-O2 and Li-S batteries 

with high energy storage. Nature Materials, 11 (2012) pp. 19 - 29. 

6 M. Totty. Five Technologies That Could Change Everything. The Wall Street Journal. 

Artigo disponível em: 

<http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052748703746604574461342682276898>. 

Acessado em 16/11/2013 às 15h. 

7 Y.-C. Lu; B. M. Gallant; D. G. Kwabi; J. R. Harding; R. R. Mitchell; M. S. Whittingham; Y. 

Shao-Horn. Lithium-oxygen batteries: bridging mechanistic understanding and battery 

performance. Energy & Environmental Science, 6 (2013) pp. 750 - 768. 

8 Z. Peng; S. A. Freunberger; L. J. Hardwick; Y. Chen; V. Giordani; F. Bardé; P. Novák; D. 

Graham; J.-M. Tarascon; P. G. bruce. Oxygen Reactions in a Non-Aqueous Li
+
 Electrolyte. 

Angewandte Chemie International Edition, 50 (2011) pp. 6351 - 6355. 

9 C. O. Laolre; S. Mukerjee; K. M. Abraham. Elucidating the mechanism of oxygen 

reduction for lithium-air battery applications. Journal of Physical Chemisty C, 113 (2009) 

pp. 20127 - 20134. 

10 C. O. Laolre; S. Mukerjee; K. M. Abraham. Influence of nonaqueous solvents on the 

electrochemistry of oxygen in the rechargeable lithium-air battery. Journal of Physical 

Chemisty C, 114 (2010) pp. 9178 - 9186. 



 

 

11 Y. Zhao; L. Xu; L. Mai; C. Han; Q. An; X. Xu; X. Liu; Q. Zhang. Hierarchical mesoporous 

perovskite La0.5Sr0.5CoO2.91 nanowires with ultrahigh capacity for Li-Air batteries. 
Proceedings of the National Academy of Sciences, 109 (2012) pp. 19569 - 19574. 

12 A. K. Thapa; T. Ishihara. Mesoporous α-MnO2/Pd catalyst air electrode for rechargeable 

lithium–air battery. Journal of Power Sources, 196 (2011) pp. 7016 - 7020. 

13 Y.-C. Lu; Z. Xu; H. A. Gasteiger; S. Chen; K. Hamad-Schifferli; Y. Shao-Horn. Platinum-

Gold Nanoparticles: A Highly Active Bifunctional Electrocatalyst for Rechargeable 

Lithium-Air Batteries. Journal of the American Chemical Society, 132 (2010) pp. 12170 - 

12171. 

14 V. Giordani; S. A. Freunberger; P. G. Bruce; J.-M. Tarascon ; D. Larcher. H2O2 

Decomposition Reaction as Selecting Tool for Catalysts in Li–O2 Cells. Electrochemical 

and Solid-State Letters, 13 (2010) pp. A180 - A183. 

15 Y. Chen; S. A. Freunberger; Z. Peng; O. Fontaine; P. G. Bruce. Charging a Li–O2 battery 

using a redox mediator. Nature Chemistry, 5 (2013) pp. 489 - 494. 

16 M. Johnsson; P. Lemmens. Crystallography and Chemistry of Perovskites. An on-line 

free-access paper from Cornell University Library; disponível em: <http://arxiv.org/ftp/cond-

mat/papers/0506/0506606.pdf>. Acessado em 16/11/2013 às 15h. 

17 E. Thomas; D. H. Lee; M. Y. Yoon; S. H. Ehrman; H. J. Hwang. Synthesis and sintering 

behavior of La0.8Sr0.2CrO3 by a glycine nitrate process. Ceramics Intrnational, 37 (2011) 

pp. 2269 - 2274. 

18 A. L. A. da Silva; G. g. G. Castro; M. M. V. M Souza. Synthesis of Sr-doped LaCrO3 

powders by combustion method. Journal of Thermal Analysis & Calorimetry, 109 (2012) 

pp. 33 - 38. 

19 L. A. Chick; L. R. Pederson; G. D. Maupin; J. L. Bates; L. E. Thomas; G. J. Exarhos. 

Glycine-nitrate combustion synthesis of oxide ceramic powders. Materials Letters, 10 

(1990) pp. 6 - 12. 

20 A. Heidarpour; M. H. Abbasi; A. Saidi; G. M. Choi. Synthesis and sintering of Sr- and Ca-

doped lanthanum chromite ultrafine powder for SOFC interconnect. Journal of Material 

Science, 48 (2013) pp. 1401 - 1406. 

21 T. Valdés-Solís; A. B. Fuertes. High-surface area inorganic compounds prepared by 

nanocasting techniques. Materials Research Bulletins, 41 (2006) pp. 2187 - 2197. 



 

 

22 S. Slomkowsk; J. V. Alemán; R. G. Gilbert; M. Hess; K. Horie; R. G. Jones; P. Kubisa; I. 

Meisel; W. Mormann; S. Penczek; R. F. T. Stepto. Terminology of polymers and 

polymerization processes in dispersed systems (IUPAC Recommendations 2011). Pure 

and Applied Chemistry, 83 (2011) pp. 2229 – 2259. 

23 M. Sanchez-Dominguez; K. Pemartin; M. Boutonnet. Preparation of inorganic 

nanoparticles in oil-in-water microemulsions: A soft and versatile approach. Current 

Opinion in Colloid & Interface Science, 17 (2012) pp. 297 - 305. 

24 Toshio Kimura (2011). Molten Salt Synthesis of Ceramic Powders (chapter 4); Advances 

in Ceramics – Synthesis and Characterization, Processing and Specific Applications. 
Published by InTech. ISBN: 978-953-307-505-1. 

25 David H. Kerridge. Recent advances in molten salts as reaction media. Pure & Applied 

Chemistry, 41 (1975) pp. 355 - 371. 

26 S. Lei; X. Peng; Z. Liang; X. Li; C. Wang; B. Cheng; Y. Xiao; L. Zhou. Self-template 

formation and properties study of Cr2O3 nanoparticle tubes. Journal of Materials 

Chemistry, 22 (2012) pp. 1643 - 1651. 

27 S. Jun; S. H. Joo; R. Ryoo; M. Kruk; M. Jaroniec; Z. Liu; T. Oshuna; O. Terasaki. Synthesis 

of New, Nanoporous Carbon with Hexagonally Ordered Mesostructure. Journal of the 

American Chemical Society, 122 (2000) pp. 10712 - 10713. 

28 J.-H. Smått; N. Schüwer; M. Järn; W. Lindner; M. Lindén. Synthesis of micrometer sized 

mesoporous metal oxide spheres by nanocasting. Microporous & Mesoporous Materials, 

112 (2008) pp. 308 - 318. 

29 Y. Mao; S. S. Wong. Composition and shape control of crystalline Ca1-xSrxTiO3 

perovskite nanoparticles. Advanced Materials, 17 (2005) pp. 2194-2199. 

30 H. Deng; Y. Qiu; S. Yang. General surfactant-free synthesis of MTiO3 (M = Ba, Sr, Pb) 

perovskite nanostrips. Journal of Materials Chemistry, 19 (2009) pp. 976-982. 

31 Y. Mao; S. S. Wong. Large-scale synthesis of single-crystalline perovskite 

nanostructures. Journal of the American Chemical Society, 125 (2003) pp. 15718 - 15719. 

32 Z. Cai; X. Xing; R. Yu; X. Sun; G. Liu. Morphology-controlled synthesis of lead titanate 

powders. Inorganic Chemistry, 46 (2007) pp. 7423 - 7427. 

 



 

 

33 Product Bulletin – LiquionTM Nafion® Containing Solutions. Published by Ion Power Inc; 

on May, 2003. Disponível em: 

<http://www.ion-power.com/res/Dispersion%20Solutions/LIQUION_Bulletin.pdf>. Acesso 

em 16/11/2013 às 15h. 

34 Safe Handling and Use of Perfluorosulfonic Acid Products. Published by DuPont Fuel 

Cells; 2009. Disponível em: 

<http://www2.dupont.com/FuelCells/en_US/assets/downloads/dfc301.pdf>. Acesso em 

16/11/2013 às 15h. 

35 S. A. Freunberger; Y. Chen; N. E. Drewett; L. J. Hardwick; F. Bardé; P. G. Bruce. The 

lithium-oxygen battery with ether-based electrolytes. Angewandte Chemie International 

Edition, 50 (2011) pp. 8609 - 8613. 


	SUMÁRIO
	LISTA DE FIGURAS
	GLOSSÁRIO
	RESUMO
	1. INTRODUÇÃO
	2. OBJETIVOS
	3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
	3.1 Vantagem tecnológica das baterias tipo Li-ar
	3.2 Problemas que encontramos com as baterias Li-ar:
	3.3 O Catalisador
	3.3.1 Descrição do Catalisador

	3.4 Métodos de síntese do LaCrO3
	3.4.1 Síntese por Combustão de Nitratos
	3.4.2 Nanoinfiltração
	3.4.3 Microemulsão
	3.4.4 Síntese em Sal Fundido
	3.4.5 Método Hidrotérmico


	4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
	4.1 Síntese do catalisador
	4.1.1 Síntese por Combustão de Nitratos
	4.1.1.1 Materiais utilizados
	4.1.1.2 Procedimento
	4.1.1.3 Observações experimentais

	4.1.2 Nanoinfiltração
	4.1.2.1 Materiais utilizados
	4.1.2.2 Procedimento
	4.1.2.3 Observações experimentais

	4.1.3 Microemulsão
	4.1.3.1 Materiais utilizados
	4.1.3.2 Procedimento

	4.1.4 Síntese em Sal Fundido
	4.1.4.1 Materiais utilizados
	4.1.4.2 Procedimento
	4.1.4.3 Observações experimentais

	4.1.5 Método Hidrotérmico
	4.1.5.1 Materiais utilizados
	4.1.5.2 Procedimento
	4.1.5.3 Observações experimentais


	4.2 Preparo dos Cátodos
	4.2.1 Método de Base
	4.2.2 Método Proposto

	4.3 Ensaios Eletroquímicos

	5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
	5.1 Síntese e caracterização
	5.1.1 Síntese por Combustão de Nitratos
	5.1.2 Nanoinfiltração
	5.1.3 Microemulsão
	5.1.4 Síntese em Sal Fundido
	5.1.5 Método Hidrotérmico
	5.1.6 Resumo dos resultados

	5.2 Preparação de cátodos: processo de otimização
	5.2.1 Concentração do ligante
	5.2.2 Tipo de Solvente
	5.2.3 Tratamento Térmico
	5.2.4 Outros Fatores

	5.3 Ensaios eletroquímicos
	5.3.1 Eletrodos simples (apenas carbono)
	5.3.2 Eletrodos contendo catalisador


	6. CONCLUSÕES
	7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
	8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

