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 Aplicações dos consumidores (portáteis) 

 Aplicações industriais 

 Colmatar a intermitência das renováveis 



Tecnologia de armazenamento  

de energia eléctrica - baterias 

- 3 -  

- Químicos (Baterias) 

             energia química            corrente eléctrica 



Baterias de iões de lítio 
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Vantagens 

- recarregáveis 

- armazenam 2x (NiMH) e 3X 

(NiCd) 

- ausência de efeito memória 

- lítio é muito reactivo, é 

possível armazenar muita 

energia nas suas ligações 

atómicas => Densidade 

energética muito alta 

- suporta muitos ciclos de 

carga e descarga 

- menos tóxico 

Desvantagens 

- são extremamente sensíveis a 

temperaturas altas; o calor faz 

com que as baterias de ião-lítio 

se decomponham muito mais 

rapidamente do normal;  

- descarregá-las completamente, 

impede futura utilização 

- começam a decompor-se 

assim   que saem da fábrica: 

duram 2-3 anos com ou sem 

uso; 

- o lítio é um recurso não 

renovável e escasso 

- produção é cara (40% NiCd) 

- inflamável pois Li é muito 

reactivo 



Baterias - comparação  
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Utilizações de lítio    
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Cerâmica e vidro 27%

Baterias 46%

Tratamento do ar 2%

Gorduras lubrificantes
7%

Pós para fornos de
fundição continua 4%

Outros 9%



Forma de extracção de lítio 
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Extracção de lítio - geografia   
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Extracção de lítio    
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2017 

 minerais rocha dura 67%  > salmoura 33% 

produção  > consumo 

2030 :  escassez 

 



Baterias - qualidades 

1º Fórum Nacional de Ambiente e Lítio 

Barco , 22 de Junho de 2019 

                                                     

- 10 -  

- Grande densiade energética: leve e que ocupe 

pouco espaço 

- Custo competivo 

- Ressistente ao calor 

- Sem efeito memória 

- Recarregável e rápida 

- Recursos renováveis e abundantes 

- Baixo impacte ambiental de produção 

- Materiais recicláveis 



Grandes competidores das  

baterias iões de lítio  
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 Baterias de iões de alumínio (Al+3) 

Vantagens em relação iões-Li: 

-    densidade energética superior: 800-1060 Wh/kg  

( iões-Li: 350-600 Wh/kg) 

-    Alta densidade  (2,7 g/cm3, 25ºC => > capacidade de 

armazenamento /volume => baterias mais pequenas 

-  alumímio é o metal mais abundante da crosta terrestre 

- mais barato 

- menos reactivo => menos inflamável 

- elevado número de ciclos de carga-descarga com boa 

performance 

- carregamento muito rápido (~1 minuto) 

 



Grandes competidores das  

baterias iões de lítio  
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 Baterias de iões de alumínio (Al+3) 

Desvantagens 

- Potencial ainda é baixo: 0,55V  V/célula (iões –Li: 3 V/célula) 

- está em fase de protótipo 

- Impactes ambientais de produção ainda são altos 



Grandes competidores das  

baterias iões de lítio  
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 Baterias de fluxo  

armazenam energia em moléculas orgânicas dissolvidas em água 

com pH neutro, em tanques externos (quanto maiores os tanques, 

mais energia elas armazenam). A carga é gerada por dois 

componentes químicos dissolvidos em soluções líquidas e 

separados por uma membrana. A troca iónica gera um fluxo de 

corrente eléctrica, ocorre através da membrana enquanto ambos os 

líquidos circulam em seus respectivos compartimentos.  



Grandes competidores das  

baterias iões de lítio  
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 Baterias de fluxo  

- O Potencial Elétrico, por célula é  1.0 e 2.2 Volts 

- As baterias de fluxo são uma solução de armazenamento 

promissora para energias renováveis e intermitentes, como eólica 

e solar.  

- Não tóxica. Não corrosiva. => usar materiais mais baratos para 

construir os componentes das baterias, como membranasm 

tanques e bombas". 

- Longa vida útil: mais de 10 anos com manutenção mínima do 

eléctrólito. A bateria perde apenas 1% de sua capacidade por 1000 

ciclos.  

- ferrocenos solúveis aquosos representam uma classe 

inteiramente nova de moléculas para baterias de fluxo 



Grandes competidores das  

baterias iões de lítio  
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 Baterias de fluxo  

- O pH neutro é especialmente útil na redução do custo da 

membrana seletiva de iões que separa os dois lados da bateria.  

Com essencialmente água salgada em ambos os lados da 

membrana, polímeros caros (1/3 custo total) podem ser 

substituídos por hidrocarbonetos baratos. 

- Rápido tempo de resposta  e  tolerância a sobrecargas 

 

Desvantagens:  

- exige espaço, bombas, sensores, unidades de controle  

- actual baixa densidade de energia se comparada a baterias de 

iões-Li 

 



Grandes competidores das  

baterias iões de lítio  
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 Pilhas de combustível a hidrogénio  

Vantagens:  

-    fonte inesgotável de H2 na água do mar (potencial) 

- o subproduto é a água 

- são excepcionalmente eficientes 

- são uma tecnologia potencialmente muito mais limpa na sua 

produção e na reciclagem do fim do seu ciclo de vida 



Grandes competidores das  

baterias iões de lítio  
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 Processos de produção de hidrogénio 

-Separação com vapor de gás natural (processo actualmente 

dominante) (SMR-steam methane reforming) 

-Oxidação parcial de gás natural (menos eficiente que o processo 

anterior) (POX-partial oxidation). 

-Gaseificação de carvão (com oxigénio a alta pressão e vapor de 

água quente) 

-Gaseificação de biomassa 

- Electrólise com electricidade obtida com origem em fontes de 

energia não renovável ou renovável (este último caso ainda não é 

significativo). 

- Ciclos termoquímicos de alta temperatura (solar térmica ou nuclear) 

- Fotoelectroquímica 

- Produção biológica (modificação genética de algas para maximizar 

a produção de hidrogénio ) 
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 Pilhas de combustível a hidrogénio  

Desvantagens:  

- O processo de obtenção de H2 através de electrólise é 

energeticamente muito dispendioso (potencial desta tecnologia) 

- Neste momento não conseguimos produzir H2 sem recurso aos 

combustíveis fósseis, o que derrota o nosso propósito inicial (30% 

da produção mundial utiliza CH4 com subsequente libertação de 

CO2. 

-  

 



Grandes competidores das  

baterias iões de lítio  
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 Hidrogénio como vector energético 



Estratégias alternativas 
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 A solução não será única 

Combinação, integração 

 Continuando a utilizar o Lítio 

- Reduzir o consumo 

- Programas de reciclagem de lítio 

- Não massificar a electrização da mobilidade 

(terrestre e aeronáutica) baseada em lítio 

- Explorar em locais de menor impacto 

- Nova abordagem às análises de ciclo de vida 
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 Sem recurso a lítio 

 

- Investir na investigação de soluções limpas 

com recursos renováveis e abundantes (sem 

derrota dos objectivos inicias) 
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 Sem recurso a lítio 

-   biogás como combustível nos transportes 

- através do sequestro de carbono 

- reflorestação,  

- microalgas, algas (oceanos, 

fotobioreactores, etc…) 

- injecção de C no subsolo (p.ex.: armazená-

lo em salmoura subterrânea, gerando 

também energia geotérmica e metano como 

combustíveis. 

 

-   

 



Haja vontade que o homem  

arranja solução 

Obrigada!  
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