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1. RESUMO 

            As baterias de sódio são consideradas uma alternativa viável para o 

armazenamento de energia estacionário por possuírem grande vida útil, segurança e 

confiabilidade do ciclo. Com o avanço das novas alternativas de armazenamento de 

energia, torna-se primordial a pesquisa e desenvolvimento de novos materiais 

eletrólitos e eletródicos. O projeto desenvolvido voltou-se para a obtenção de 

eletrodos com baixa resistividade elétrica e alta área superficial permitindo minimizar 

a perda de potência. Para tanto técnicas de metalurgia do pó foram utilizadas de 

modo a obter eletrodos porosos. As amostras foram caracterizadas fisicamente por 

difração de raios-X e eletroquimicamente via voltametria cíclica.Após caracterização 

e avaliação, obteu-se materiais porosos com alta área superficial, que podem ser 

aplicáveis em eletrodos de baterias de sódio. 

2. INTRODUÇÃO 

              As baterias representam uma excelente tecnologia de armazenamento de 

energia para a integração de recursos renováveis, segundo Hueso, Armand e Rojo 

(2013. Para Li et al. (2016) as baterias de cloreto de sódio e metal, ZEBRA, são 

considerados um dos dispositivos eletroquímicos mais importantes para aplicações 

estacionárias de armazenamento de energia devido às suas vantagens de vida útil, 

segurança e confiabilidade do ciclo. 

      Com os avanços na tecnologia de armazenamento de energia, é 

necessário também que haja progresso na pesquisa e desenvolvimento de materiais 

eletródicos e eletrólitos. Em meio a este contexto, o projeto a ser desenvolvido volta-

se para a obtenção de eletrodos porosos com baixa resistividade elétrica e alta área 

superficial permitindo minimizar a perda de potência. A técnica a ser utilizada para 

produção de tais eletrodos é a metalurgia do pó, tal técnica permite o melhor 

controle da microestrutura e da porosidade, além possuir baixo impacto ambiental, 

por não ser poluente e por exigir uma baixa energia de transformação do material. 

3. OBJETIVOS 

           Este trabalho tem como objetivo principal melhorar as características dos 

eletrodos de Níquel utilizados em Baterias de Sódio, a partir de técnicas de 

Metalurgia do Pó e caracterização eletroquímica. 

4. METODOLOGIA 

           Para desenvolver materiais eletródicos, foi realizada pesquisa bibliográfica de 

técnicas de sinterização. Posteriormente foi verificada qual porosidade seria mais 



adequada a aplicação futura do material, após isso foram definidos os melhores 

parâmetros de temperatura e rampas de aquecimento para atingir-se a porosidade 

esperada.        

         Os materiais sinterizadosforam avaliados eletroquimicamente por Voltametria 

Cíclica e também por Difratometria de Raiox X, medição de porosidade por 

densidade e cálculo de retração da amostra. Os materiais bem avaliados 

eletroquimicamente e fisicamente passarão por teste em célula real de bateria de 

sódio. 

5. DESENVOLVIMENTO 

        Tracey (1983) diz que, uma das principais utilizações dos pós de níquel 

carbonila é para a preparação de níquel poroso, para fabricação de eletrodos para 

baterias alcalinas e células a combustível entre outros. O autor evidenciou que a 

partir da sinterização de pós de níquel carbonila é possível obter estruturas com alta 

porcentagem de porosidade. Chiaverini (1992), diz que no estágio inicial da 

sinterização há formação de necks entre as partículas do pó e devido à formação 

dos “necks”, a estrutura resultante tem como característica poros interligados entre si 

e que estes quando ligados a superfície, confere ao elemento sinterizado uma 

elevada da superfície específica. 

         Segundo Grdeń et al, (2012) é possível medir a área ativa de eletrodos a base 

de níquel com grande superfície especifica, utilizando a carga de formação de α-

Ni(OH)2. As cargas de formação de oxi hidróxidos de níquel podem ser obtidas via 

Voltametria Cíclica, técnica eletroanalítica que pode ser utilizada para o estudo de 

espécies eletroativas.         

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

          Posteriormente a pesquisa bibliográfica, o material foi produzido via metalurgia 

do pó. Após este processo, os elementos resultantes foram avaliados quanto à 

porosidade. Os que atingiram a porosidade desejada foram testados 

eletroquimicamente via voltametria cíclica. 

 

 



Figura 1- VC amostra sinterizada(1) em comparação a placa de níquel(2), em KOH 0,5 M, vs Ag/AgCl   

T = 25o C e v =50 mV/ s, 0,05 ≤ E ≤ 0,6 V 

 

       Na voltametria (1) foi posto em teste uma massa de 0,1 g do elemento 

sinterizado a velocidade de varredura de 50mV/s, gerando uma corrente de 2,4 mA; 

na voltametria (2) uma placa de níquel de 0,625 cm2 posta em teste à mesma taxa 

de varredura, gerou uma corrente de 0,45 mA.Comparando–se as duas voltametrias, 

concluiu-se que a amostra sinterizada testada nas mesmas condições que a placa 

de níquel gerou uma corrente de pico quase 5x maior. 

        Com os resultados obtidos pela caracterização eletroquímica, plotou-se o 

gráfico a seguir: 

 

Figura 2- Gráfico área ativa (cm2) vs raiz quadrada da velocidade de varredura (mV/s) 

       O gráfico mostra a relação linear entre a área ativa do eletrodo e a raiz 

quadrada da velocidade de varredura. O que demonstra que a sinterização não afeta 

a linearidade do sistema e que a velocidade de difusão não está impactante. Para 

futuros testes pretende-se melhoras os parâmetros de sinterização a titulo de 

comparação. 
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