
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: SÍNTESE QUÍMICA DE NOVOS MATERIAIS A BASE DE NÍQUEL E FERRO PARA BATERIAS
DE SÓDIO-CLORETO METÁLICO
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: QUÍMICASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): CAROLINE MACHADO DA SILVAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): DANIEL AUGUSTO CANTANEORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU, JOSÉ RICARDO CEZAR
SALGADO, LILIANE CRISTINA BATTIROLA
COLABORADOR(ES): 



1 RESUMO 

Uma rota química de fabricação de materiais estruturados tridimensionalmente foi 

desenvolvida. Os materiais sintetizados pelo método de combustão podem ser 

aplicados como cátodos de baterias de sódio-cloreto metálico. Os resultados 

parciais indicaram que os materiais tridimensionais formados apresentam uma 

matriz porosa, com macro e microporo, interconectada. O método desenvolvido 

mostrou-se versátil para a formação de materiais mono e bimetálicos. 

2 INTRODUÇÃO 

Atualmente, há uma crescente demanda por energia elétrica. Esse fator 

combinado com o aumento do uso de fontes renováveis de energia intermitente 

devido às consequências inerentes do uso de energia fóssil torna necessário o 

desenvolvimento de baterias de baixo custo e elevada densidade de energia [1]. 

Neste sentido, as baterias que usam sódio como elemento ativo são tecnicamente e 

comercialmente atrativas, pois o sódio é abundante, de baixo custo e possui um bom 

potencial redox (-2,71 V / SHE - Standard Hydrogen Electrode) [1].  

Nesse contexto, as baterias ZEBRA (Na-MCl2), que utiliza cloreto de sódio e 

metais de transição (M= Ni ou Fe) como material ativo, são atrativas[1]. Esse tipo de 

bateria apresenta vantagens como: matéria-prima de baixo custo, alta voltagem 

(2,58 V ou 2,35 V para o Ni e Fe, respectivamente) e segurança na operação e 

fabricação (ausência de gases explosivos e fabricação no estado de descarga) [2]. 

Um desafio tecnológico que essas baterias apresentam é que durante o processo de 

carga ocorre a formação de MCl2 sobre a superfície da fase metálica, impactando 

diretamente na condução elétrica do metal. Como solução, quantidades elevadas da 

fase metálica são necessárias no cátodo, aumentando o custo e diminuindo a 

densidade de energia útil da bateria [2]. Logo, uma maneira de otimização das 

baterias é a busca de um método que reduza a quantidade de metal necessária, 

sem afetar a condutividade elétrica.  

3 OBJETIVOS 

Desenvolvimento de rotas sintéticas para a formação de estruturas metálicas 

tridimensionais interconectadas e porosas de composição química variada (Ni, Fe, 

Ni3Fe1 e Ni1Fe3) para aplicação em cátodos de baterias Na-MCl2, visando melhor 

condução elétrica e menor quantidade de material. 



4 METODOLOGIA 

O nitrato do precursor metálico (Ni(NO3)2 ou Fe(NO3)3) e o copolímero F-127 

(Pluronic®) foram triturados e misturados até a formação de uma mistura sólida 

homogênea. Após, a mistura foi transferida para um forno mufla por 18 horas na 

temperatura de 80 °C, seguido por combustão na temperatura de 300 °C, por 1 hora 

e 30 minutos [3]. Por fim, as amostras foram reduzidas na temperatura de 300 °C e 

600 °C em atmosfera de hidrogênio usando forno tubular. As amostras foram 

caracterizadas por meio de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Difração 

de Raios X (DRX). 

5 DESENVOLVIMENTO 

Os métodos mais utilizados para a síntese de compostos com morfologias 

tridimensionais são por modelagem e combustão em solução (CS). Modelagens são 

morosas e consomem muito tempo, enquanto que, a CS requer uma etapa, no 

entanto, necessita de solventes e combustíveis – que nem sempre são bons para o 

meio ambiente [3]. Recentemente, Liang, L. et al. apresentaram uma modificação do 

método CS empregando estruturas supramoleculares [3]. Assim, a reação de um 

surfactante não iônico com o precursor metálico forma um agregado supramolecular. 

No presente trabalho, o copolímero F-127, de baixo ponto de fusão, reage com a 

fase metálica para a formação da estrutura supramolecular [3]. A reação tem como 

base o uso da exotermicidade da reação redox para a formação do material [4]. O F-

127 atua não somente como matriz da estrutura molecular, mas também como 

combustível, proporcionando assim, a energia necessária para redução do precursor 

metálico. Esse método é simples e pode ser utilizado em larga escala [3]. Mais 

ainda, esse método permite a adequação dos parâmetros reacionais para a síntese 

de ligas bimetálicas com diferentes morfologias tridimensionais, que depende da 

fase complexante escolhida, garantindo elevada área superficial e condutividade 

elétrica para o cátodo da bateria.  

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

A Figura 1 mostra as imagens obtidas por MEV para a amostra de Ni antes 

(Fig. 1a) e após (Fig. 1b) a redução térmica (600 °C). As imagens de MEV revelaram 

que a morfologia tridimensional formada é do tipo interconectada (rede) e porosa 

(macro e micro). Nota-se que mesmo após a redução térmica a morfologia é 



preservada (Fig. 1b), alterando a dimensão do poro. Os padrões de DRX obtidos 

para as amostras de Ni e Fe após a síntese mostraram a formação de fase Ni/NiO e 

FeOOH/Fe(OH)3, respectivamente. No entanto, após a redução na temperatura de 

300°C, a amostra de Ni revelou a completa redução da fase NiO para Ni. Já para o 

Fe, observa-se que com o tratamento térmico em 300 °C, estas fases são 

parcialmente transformadas para estruturas de óxido misto, tais como, o Fe2O4 e 

Fe2O3. No entanto, com o tratamento térmico na temperatura de 600 °C, os óxidos-

hidróxidos e óxidos de ferro são convertidos para ferro metálico. 

Para os materiais bimetálicos (Ni3Fe1), na Figura 1 (c) nota-se a formação de 

uma estrutura similar dos monometálicos com a formação de poros na etapa de 

combustão. O padrão de DRX obtido para a amostra de Ni1Fe3 após a redução em 

600 °C(Fig. 1d), em comparação com as de Ni e Fe na mesma condição, revela a 

formação de picos referentes ao Ni e Fe. O padrão observado do Ni1Fe3 apresenta 

semelhança com os picos da camacite (ICDD 00-037-0474) – uma liga de ferro e 

níquel com a estrutura cúbica de corpo centrado. 

 

Figura 1 - Imagens de MEV (escala 20 μm) da amostra de Ni antes (a) e após (b) a redução em 600 °C. Imagem da amostra de 

Ni3Fe1 após combustão (c). DRX do Ni1Fe3 (d) após a redução em 600 °C. 
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