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INTRODUÇÃO: 

O desenvolvimento de fontes energéticas mais eficientes, seguras e práticas é cada vez mais 

urgente no contexto científico e econômico atual. Nesse sentido, as baterias de íon-lítio poliméricas são 

altamente promissoras. Além de não usar solventes líquidos (que são altamente inflamáveis e levam a 

muitos acidentes), essas baterias são bastante flexíveis, com boa compatibilidade de interface e com 

potencial de fornecer alta densidade de energia e grande capacidade de processamento. Para isso, um 

dos métodos para aumentar a condutividade e o número de transferência iônica de eletrólitos sólidos 

(que inevitavelmente possuem esses fatores mais reduzidos em comparação com eletrólitos líquidos 

devido à limitação mecânica) é o uso de aditivos como líquidos iônicos, que fornecem uma grande 

estabilidade eletroquímica e térmica para o eletrólito.  

Dessa forma, o objetivo dessa iniciação científica é desenvolver baterias de íon-lítio no estado 

sólido, com eletrólito polimérico de PEO (polyethylene oxide), juntamente com o líquido iônico brometo 

de 1-hexadecil-3 metilimidazol (C16MIM+Br-). Ressalta-se que a configuração de bateria de íon-lítio 

polimérica com a utilização desse líquido iônico ainda não consta na literatura e que uma bateria sólida 

de íon-lítio nunca tinha sido desenvolvida nos laboratórios avançados de bateria da UNICAMP.  

METODOLOGIA: 

Para a manufatura da bateria polimérica de íon-lítio, iniciou-se pela produção dos eletrodos, que 

são as tintas condutoras. A solução da tinta do ânodo é composta por 90% de grafite, 2% de carvão 

ativado e 8% de PVDF (agente aglutinante - polifluoreto de vinilidona), solubilizados em NMP (1-metil-

2-pirrolidona). Primeiramente, pesou-se cada componente, utilizando uma balança analítica e 

respeitando a proporção citada anteriormente. Foi utilizado 6,592 g de PVDF, 1,648 g de carvão ativado 

e 74,16 g de grafite em 200mL de NMP.  
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Depois, dissolveu-se o PVDF pesado em NMP a 65ºC. Essa quantidade de solvente foi medida utilizando 

uma proveta, cuja medida foi passada para um béquer com agitador magnético, posteriormente, para 

realizar o aquecimento, o qual é um processo bastante lento. É necessário colocar pequenas 

quantidades de PVDF (cerca de 0,5g) por vez no béquer onde se encontra o NMP, em que cada vez 

demora em torno de 15 a 20 minutos para dissolver totalmente o PVDF. Em seguida, após a solubilização 

do PVDF, colocou-se todos esses componentes (solução de PVDF e NMP, carvão ativado e grafite) no 

recipiente de um misturador. Após configurar o equipamento, aguardou-se 12 horas para finalizar o 

processo de mistura a fim de adquirir uma viscosidade e consistência adequadas.  

Após a preparação da tinta, parte-se para a parte de film coating. Para isso, cortou-se uma folha 

de alumínio de tamanho adequado e correspondente ao 

equipamento. Depois, posicionou-se a folha no equipamento, 

alinhando-a de maneira certeira e, após ligar o vácuo, 

alisando-a manualmente para garantir sua devida fixação no 

aparelho, sem resquícios de ar por baixo da folha. Nessa 

parte, utilizou-se o equipamento Doctor Blade, que deve ser 

regulado. Após ajustar a altura para zero, colocando-o em 

uma superfície bastante alta e plana, calibrou-o para 600 um. 

Depois, colocou-se esse equipamento devidamente ajustado 

no centro do film coater, onde há a presença da folha de 

alumínio. Em seguida, ajustou-se os parâmetros do film 

coater: velocidade de 12 mm/s, caminho de 800 mm e modo 

automático. Ressalta-se, por segurança, a importância de 

deixar os equipamentos no modo manual apenas quando for 

necessário realizar um reset. Com a ajuda de uma pipeta de 

plástico, colocou-se uma quantidade pouco precisa de tinta de grafite na frente do Doctor Blade. Nesse 

momento, clicou-se em “Run” no film coater para iniciar a pintura da folha de alumínio. Deve-se colocar 

mais tinta na lâmina à medida que, visualmente se percebe, se mostre necessário mais material para 

pintar a folha de alumínio. Depois de finalizada a pintura, removeu-se o Doctor Blade iniciou-se a próxima 

etapa: a secagem/aquecimento da tinta de grafite. Fechou-se o aparelho e deixou-se a tinta de grafite 

secar por uma hora. Após esse período de tempo, inverteu-se a folha e repetiu-se todo o procedimento 

de film coating (alinhar a folha de alumínio no equipamento, preparar e ajustar o film coater, posicionar 

o Doctor Blade, pintar e secar a folha de alumínio). Após finalizada essa etapa, limpou-se o equipamento 

com álcool.  

Em seguida, iniciou-se o processo de compressão, utilizando o equipamento Rolo Compressor. 

Primeiramente, clicou-se em Power e, depois, em Start. Depois, girou-se as manivelas lentamente e de 

maneira alternada até que os rolos se encostaram. Nesse momento, deve-se zerar os displays e girar 

as manivelas até o valor de 16. Esse valor é ajustado, para mais ou para menos, de acordo com o 

resultado visual da compressão da folha de alumínio. Além disso, também ajustou-se a velocidade de 

Figura 1: Equipamento "film coater" utilizado no 
processo de preparação dos eletrodos da bateria 
de íon-lítio. 
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rotação girando o pino rotatório até atingir em torno de 5 mm/s. Após esses parâmetros definidos, clicou-

se em heating, iniciando um aquecimento de até 100ºC. É nesse 

momento que foi posicionada a folha de alumínio entre os rolos. 

Deve-se realizar a compressão até que apareçam marcas na faixa de 

tinta. É por isso que o valor de 16 não é fixo, sendo necessário 

aumentá-lo ou diminuí-lo de acordo com o nível de compressão da 

folha atingida. Ressalta-se que, no momento que forma-se as marcas 

na tinta, deve-se parar imediatamente essa etapa e desligar o 

equipamento. Após seu resfriamento, limpou-se o Rolo Compressor.  

Em seguida, realiza-se o corte dos eletrodos por meio de um 

equipamento que possui um molde e duas linhas de laser 

perpendiculares. Uma vez que serão produzidas coin cells, a parte do 

corte é a última etapa. Nela, cobre-se, dos dois lados, a faixa de tinta 

seca com papel-toalha para proteger o eletrodo, insere-se no 

equipamento e pressiona-se por alguns segundos. Depois, remove-se o papel-toalha e armazena os 

eletrodos em recipiente adequado. 

O mesmo procedimento é realizado para a tinta do cátodo, que é composta por 80% de LMO 

(lithium manganese oxide), 10% de PVDF e 10% de BP (Black Pearls), solubilizados em NMP. Foi 

utilizado 0,96 g de LMO, 0,12g de PVDF e 0,12g de BP em 6 mL de NMP. 

Dessa forma, com os eletrodos finalizados, iniciou-se a produção do eletrólito polimérico com 

líquido iônico como aditivo. Uma vez que nunca foi sintetizado nos laboratórios da UNICAMP, foi 

necessário a realização de testes para determinar a melhor concentração do polímero. O PEO é 

dissolvido em acetonitrila a 80ºC e é mantido em agitação por 6 horas até obter uma solução 

homogênea. Depois, adiciona-se o 

líquido iônico e o sal de lítio (lithium 

hexafluorophosphate). Resfria-se a 

solução até a temperatura ambiente 

(25ºC) e a mantém em agitação por 24 

horas. Em seguida, essa mistura passa 

por uma secagem a vácuo por 48 horas 

para a formação da membrana. A 

proporção molar da síntese é 

PEO:C16MIM+Br- = 20:1.  

Realizou-se quatro dissoluções de 

PEO em acetonitrila: com 0,8g, 0,6g, 0,5g 

e 0,4g do polímero. A quantidade de acetonitrila foi, de acordo com a literatura, inicialmente, 25 mL, mas 

percebeu-se que, com a temperatura de 80ºC e com um tempo longo de agitação, essa quantidade 

 

Figura 2: Procedimento de corte dos 
eletrodos da bateria de íon-lítio. 

Figura 3: Membranas poliméricas de íon-lítio utilizando, na ordem da esquerda 
para a direita, 0,5g, 0,4g, 0,6g e 0,8g de PEO. 
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evaporava antes de finalizar a dissolução. Assim, a quantidade do solvente não foi mantida fixa, sendo 

adicionada ao longo da dissolução até que se formasse uma solução homogênea de eletrólito.  

 A membrana 

polimérica obtida com 

cerca de 0,8 e 0,6 gramas 

de PEO ficaram bastantes 

rígidas e com aspecto 

borrachudo, não sendo 

possível utilizá-las para a 

montagem da bateria. O 

resultado dessas 

membranas indicou-se a 

necessidade de adicionar 

menos polímero no 

solvente.  

 

Assim, reduziu-se novamente em 0,2 gramas de PEO. Porém, a membrana obtida com cerca de 

0,4 gramas de PEO ficou bastante frágil e, com o processo de secagem, surgiram diversos rasgos e 

furos na membrana.  

Finalmente, a membrana com cerca de 0,5 gramas de 

PEO foi o melhor resultado: fina, uniforme e consistente. Nesse 

teste, porém, surgiram algumas bolhas na membrana, como 

pode-se observar na figura 3, o que foi resolvido ao preparar a 

membrana dentro da Glove Box (ambiente hermético projetado 

para permitir a manipulação de substâncias em ambiente 

controlado).  

Com os eletrodos e eletrólito preparados, realizou-se a 

montagem de 3 coin-cells: uma com a membrana secando 

dentro da Glove Box e duas com a membrana secando fora da 

Glove Box, a qual uma dessas foi montada adicionando um 

separador (que é bastante comum em baterias de íon-lítio, mas 

que em baterias de íon-lítio sólidas, que já possuem grande 

impedimento mecânico, acredita-se não ser pertinente seu uso).  

A montagem é realizada na seguinte ordem, de baixo 

para cima: base metálica, eletrodo de grafite, membrana polimérica, eletrodo de LMO, tampa metálica. 

Na coin-cell em que foi utilizado o separador, esse foi adicionado entre o eletrodo e a membrana.  

 

 

Figura 4: Eletrólito polimérico com 0,5g de 
PEO antes do processo de secagem. Percebe-
se uma viscosidade menor, com grande 
homogeneidade da solução. 

Figura 6: Eletrólito polimérico com 0,8g 
de PEO antes do processo de secagem. 
Percebe-se uma alta viscosidade, 
obtendo dificuldades na posterior 
aplicação do eletrólito no recipiente de 
secagem. 

Figura 7: Glove Box. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 Com as coin-cells finalizadas, foi possível iniciar os testes eletroquímicos padrão no ciclador. 

Adicionou-se as coin-cells nos canais livres do equipamento e iniciou-se o procedimento padrão para 

determinar o potencial de equilíbrio das células, carga e descarga e impedância. Assim, é possível 

determinar a condutividade e o número de transferência iônica de cada uma das coin-cells. Esse 

procedimento no ciclador é bastante longo, sendo necessário, para três células, cerca de 3 semanas 

para ser finalizado. Uma vez que esses testes foram iniciados no meio de julho, é esperado que em 

agosto sejam finalizados e seus resultados estarão presentes no relatório final do PIBIC e apresentados 

no XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP. 
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Figura 8: Montagem de coin-cell de 
íon-lítio dentro da Glove Box. Figura 9: As três coin-cells finalizadas de acordo com a montagem explicada 

anteriormente. 


