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Resumo 

 

As baterias redox de caudal de vanádio são uma tecnologia promissora de armazenamento 

de energia, oferecendo um ciclo de vida útil longo sob operação de descarga profunda, bem 

como independência entre a potência e a capacidade. Estas baterias utilizam dois pares redox 

como espécies eletroativas dissolvidos num eletrólito. 

A escolha e otimização dos materiais da bateria, especialmente os elétrodos e as 

membranas, são fundamentais para que as baterias redox de caudal de vanádio tenham o 

melhor desempenho. Os elétrodos de feltro de grafite têm uma boa condutividade elétrica, 

mas são hidrofóbicos, com poucos grupos funcionais, necessitando de tratamentos para 

aumentar a sua atividade catalítica. 

Este projeto teve como principal objetivo a otimização de uma bateria redox de caudal de 

vanádio, à escala laboratorial, seguindo diferentes estratégias para melhorar a atividade 

eletroquímica dos elétrodos de feltro de grafite.  

Com o intuito de aumentar a atividade catalítica, os elétrodos de feltro de grafite foram 

submetidos a pré-tratamento com ácido sulfúrico e tratamento térmico. Adicionalmente a estes 

tratamentos, os elétrodos (inclusive o elétrodo tal como recebido) foram sujeitos a exposição 

UV/O3. Para além disso, os elétrodos de feltro de grafite foram sujeitos a uma oxidação 

química, adaptando o método de Hummers, com permanganato de potássio e ácido sulfúrico. 

Os elétrodos resultantes foram caraterizados recorrendo à análise termogravimétrica e 

microscopia eletrónica de varrimento, para verificar a presença de grupos funcionais 

oxigenados e avaliar a morfologia da superfície dos elétrodos, respetivamente. Posteriormente, 

os elétrodos foram caraterizados electroquimicamente numa célula eletroquímica, onde foram 

efetuadas curvas de carga e descarga, espectroscopia de impedância eletroquímica e curvas de 

polarização. 

O tratamento térmico foi muito efetivo para a introdução de grupos funcionais e sítios ativos 

para as reações redox, aumentando significativamente o desempenho da bateria quando 

comparado com os elétrodos imaculados (como recebidos do fornecedor). O tratamento 

adicional com UV/O3 a ambos os elétrodos, imaculados e tratados termicamente, não introduziu 

grupos funcionais oxigenados em número significativo, na superfície dos elétrodos.  

A oxidação química introduziu com sucesso grupos funcionais, não sendo, no entanto, 

suficientes para garantir um bom desempenho dos elétrodos. O desempenho destes é menor do 

que o que foi obtido para os elétrodos tratados termicamente. 

Palavras-chave: bateria redox de caudal de vanádio, elétrodo, feltro de grafite 
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Abstract 

 

Vanadium redox flow batteries are a promising technology to energy storage, since they 

offer a long life cycle under deep discharge operation, as well as independence among power 

and capacity. These batteries use two redox pairs as electroactive species dissolved in an 

electrolyte. 

The choice and optimization of the battery materials, especially the electrodes and the 

membranes, are fundamental for the vanadium redox flow batteries performance. The graphite 

felt electrodes present good electric conductivity but are hydrophobic, with low amount of 

active functional groups, so they need treatments in order to enhance the catalytic activity. 

The aim of this project was to optimize a vanadium redox flow battery, at a laboratory 

scale, following different strategies to improve the electrochemical activity of the graphite felt 

electrodes. 

In order to increase the catalytic activity, the graphite felt electrodes were submitted to 

several procedures such pre-treatment with sulfuric acid and thermal treatment. These 

electrodes, together with the as-received electrodes, were additionally exposed to UV/O3. 

Moreover, the graphite felt electrodes were subjected to chemical oxidation,  

adapting the Hummers method with potassium permanganate and sulfuric acid.   The resulting 

electrodes were characterized by using thermogravimetric analysis and scanning electron 

microscopy to verify the presence of oxygen functional groups and to evaluate the surface 

morphology of the electrodes. Subsequently, the electrodes were characterized 

electrochemically in an electrochemical cell; where charge and discharge curves, 

electrochemical impedance spectroscopy and polarization curve were performed.  

The thermal treatment was very effective for the introduction of functional groups and 

active sites for the redox reactions, significantly increasing the performance of the battery 

when compared to the untreated electrodes (as received from the supplier). The additionally 

treatment with UV/O3 to both, immaculate and thermally treated, electrodes did not introduce 

significant functional groups on the surface of the electrodes. 

Chemical oxidation has successfully introduced functional groups but is not sufficient to 

ensure a good performance of the electrodes. The performance of these is lower than is 

obtained for thermally treated electrodes. 

 

Keywords: vanadium redox flow battery, electrode, graphite felt  
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Introdução 1 

1 Introdução 

 

O crescente consumo de combustíveis fósseis, como carvão, gás natural e petróleo, tem 

gerado problemas ambientais e de sustentabilidade. O uso excessivo destes recursos tem 

contribuído para o aumento de poluentes que ameaçam a saúde (ex. CO, NOX e matéria 

particulada) e emissões de gases de efeito de estufa, como CO2
 [1]. 

O aquecimento global e as alterações climáticas são realidades preocupantes que têm 

encorajado a procura de fontes alternativas e sustentáveis de energia. Energias renováveis 

como a solar, eólica, biomassa, entre outras, têm tido, por isso, especial atenção dado seu 

reduzido impacto ambiental e elevada disponibilidade [2]. Estas fontes de energia podem 

fornecer uma grande quantidade de energia elétrica com um baixo nível de emissão de 

substâncias nocivas [1][3]. Prevê-se que até 2050 a parcela de geração de energia elétrica, com 

base em recursos renováveis, cresça até 45 %, tal como se ilustra na Figura 1 [4].  

 

Figura 1 - Parcela expectável de produção de energia com base em recursos renováveis até 2050, por 

região (extraído de [4]). 

 

A produção de energia elétrica proveniente de fontes renováveis não é constante [5]. 

Consequentemente, o foco tem sido o desenvolvimento de sistemas eficientes de 

armazenamento de energia [2]. O armazenamento de energia de fontes renováveis possibilita 

um equilíbrio entre a oferta e a procura, maximiza a utilização de energia renovável e equilibra 

a carga elétrica ao longo do tempo [3] [6]. 

Diversos tipos de sistema de armazenamento de energia têm sido utilizados com sucesso em 

aplicações de demonstração e comerciais [7]. As principais tecnologias de armazenamento de 
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energia elétrica são os dispositivos de armazenamento de energia química (baterias) e 

condensadores eletroquímicos. Ambos são baseados na eletroquímica e a fundamental 

diferença entre eles é que as baterias armazenam energia em reagentes químicos capazes de 

gerar carga elétrica, enquanto que os condensadores armazenam energia diretamente como 

carga elétrica [6]. 

Os condensadores foram das primeiras tecnologias de armazenamento e o seu princípio é 

simples: duas placas condutoras colocadas frente a frente, separadas por um material 

dielétrico. A quantidade de energia armazenada depende do tamanho das placas, da distância 

entre elas e das propriedades dielétricas do material entre as placas [8]. Os condensadores têm 

uma capacidade de alta potência mas a sua densidade de energia é muito baixa para ser 

considerada para armazenamento de energia em larga escala [6]. 

Entre as várias tecnologias de baterias, as baterias de ácido-chumbo (Pb), sódio-enxofre 

(NaS), iões de lítio (iões-Li) e redox de caudal são as que têm tido maior expressão para o 

armazenamento de energia de média e grande escala [5] [6]. 

As baterias de ácido-chumbo são capazes de fornecer armazenamento de energia de baixo 

custo e foram implementadas com sucesso em sistemas de energia de back-up e outras 

aplicações de pequena escala. Estas baterias, apesar do seu uso generalizado, têm ciclos de 

vida relativamente curtos em aplicações de descarga profunda [7]. 

As baterias de sódio-enxofre (NaS) requerem métodos sofisticados de construção da bateria 

e a necessidade de manter a temperatura de funcionamento acima de 270 °C. Para além dos 

seus custos relativamente altos, esta bateria apresenta limitações relacionadas com o fabrico 

de separadores cerâmicos de alta-qualidade [7].  

As baterias de iões de lítio são uma tecnologia madura, com ampla aplicação em veículos 

híbridos e elétricos mas, atualmente, são dispendiosas quando comparadas com outros sistemas 

de armazenamento de energia. Contudo, possuem ciclos de vida útil longos e uma eficiência 

elevada, o que as torna adequadas ao mercado dos aparelhos portáteis [7]. 

As baterias redox de caudal (RFB) diferem das baterias convencionais, na medida em que o 

material ativo está sob a forma de duas soluções de pares redox. Estas soluções estão 

armazenadas em tanques externos e são bombeadas através bombas para as células 

eletroquímicas que compõem uma bateria (Figura 2) [8]. As baterias redox de caudal oferecem 

um ciclo de vida útil longo sob operação de descarga profunda, bem como independência entre 

a potência e a capacidade [7] [8].  
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Figura 2 - Esquema de uma bateria de caudal (adaptado de [8]). 

 

As baterias de caudal dividem-se em duas principais categorias. A primeira inclui sistemas 

redox de caudal híbridos que envolvem a deposição de um metal no elétrodo negativo durante 

o carregamento, tais como as baterias de zinco-bromo (Zn/Br2) e as baterias de zinco-cloro 

(Zn/Cl2). Nestas baterias, a capacidade é determinada pela quantidade de metal depositado no 

elétrodo. A segunda categoria utiliza duas soluções de pares redox totalmente solúveis em cada 

meia-célula e em que todos os reagentes e produtos são soluções. Uma vez que a RFB armazena 

energia nas soluções, a capacidade é determinada pelo tamanho dos tanques de 

armazenamento, enquanto que a potência é determinada pelo tamanho e número das células 

eletroquímicas [7][8]. As baterias redox de caudal mais desenvolvidas e estudadas são as de 

vanádio. 

Na Tabela 1 estão descritas as caraterísticas técnicas de vários sistemas de armazenamento 

de energia, nomeadamente o índice de potência, tempo de descarga, duração de 

armazenamento, densidade energética e o tempo de vida e de ciclo. Pela análise da Tabela 1, 

a bateria redox de caudal é adequada para gestão energética a média escala, pois apresenta 

índices de potência na ordem dos 30kW-3MW. Para além disso, a RFB tem tempos de descarga 

relativamente longos (horas) e auto descarga muito reduzida, o que a torna adequada para 

armazenar energia durante longos períodos de tempo [9]. 

1.1 Apresentação do Projeto 

O presente projeto tem como objetivo otimizar uma VRFB, à escala laboratorial, seguindo 

diferentes estratégias para melhorar o desempenho dos seus componentes. 
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Tabela 1 – Comparação de características técnicas de sistemas de armazenamento de energia (adaptado de [9]). 

Sistemas 
Índices de 

potência 

Tempo de 

descarga 

Duração de armazenamento 
Densidade 

energética 

(Wh/kg) 

Tempo de vida e de ciclo 

Auto 
descarga/dia 

Tempo de 

armazenamento 

apropriado 

Tempo de 
vida (anos) 

Ciclo de 

vida (ciclos) 

Condensador 0-50 kW 
Milissegundos-

60min 
40% Segundos-horas 0,05-5 ~5 50000+ 

Ácido-chumbo 0-20 MW Segundos-horas 0,1-0,3% Minutos-dias 30-50 5-15 500-1000 

NaS 50 kW -8 MW Segundos-horas ~20 % Segundos-horas 150-240 10-15 2500 

Iões-Li 0-100 kW Minutos-horas 0,1-0,3% Minutos-dias 75-200 5-15 1000-10000+ 

Zn/Br2 50 kW -2 MW Segundos -10h Pequena Horas-meses 30-50 5-10 2000+ 

RFB de vanádio 30 kW -3 MW Segundos-10h Pequena Horas-meses 10-30 5-10 12000+ 
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Com o intuito de aumentar a atividade catalítica, os elétrodos de feltro de grafite foram 

submetidos a pré-tratamento com ácido sulfúrico e tratamento térmico. Adicionalmente, os 

elétrodos de feltro de grafite (inclusive o elétrodo tal como recebido) foram sujeitos a 

exposição UV/O3. Para além disso, os elétrodos de feltro de grafite foram sujeitos a uma 

oxidação química, adaptando o método de Hummers, com permanganato de potássio e ácido 

sulfúrico. Os elétrodos resultantes foram caraterizados recorrendo à análise termogravimétrica 

e microscopia eletrónica de varrimento, para verificar a presença de grupos funcionais 

oxigenados e avaliar a morfologia da superfície dos elétrodos, respetivamente. Posteriormente, 

os elétrodos foram caraterizados electroquimicamente numa célula eletroquímica, onde foram 

efetuadas curvas de carga e descarga, espectroscopia de impedância eletroquímica e curvas de 

polarização. 

Este trabalho enquadra-se em projetos a decorrer no LEPABE, nomeadamente o projeto 

PowerFlow e Sunstorage, que visam desenvolvimento de soluções de armazenamento de 

energia, através do armazenamento eletroquímico de energia baseado em baterias redox de 

caudal de vanádio. 

1.2 Estrutura da Dissertação 

Para além da introdução, esta dissertação contém mais 4 capítulos. 

No Capitulo 2, Estado da arte, são descritos os princípios operacionais de uma bateria redox 

de caudal de vanádio, assim como, uma descrição dos seus principais componentes e 

aplicações. 

No Capitulo 3, Materiais e Métodos, a instalação experimental é descrita. Os diferentes 

procedimentos realizados aos elétrodos, com adicionais tempos de UV/O3 (sem qualquer 

tratamento, após pré-tratamento com ácido sulfúrico e após tratamento térmico) e com 

oxidação química, também são apresentados neste capítulo. As condições de operação dos 

métodos utilizados neste projeto são descritas: análise termogravimétrica, microscopia 

eletrónica de varrimento, curvas de carga e descarga, espectroscopia de impedância 

eletroquímica e curvas de polarização. 

O Capitulo 4 reporta os resultados experimentais. Os resultados obtidos da análise 

termogravimétrica e microscopia eletrónica de varrimento para os diferentes tratamentos do 

elétrodo são analisados. Em seguida, é avaliado o desempenho da bateria para os diferentes 

procedimentos realizados aos elétrodos de feltro de grafite. 

Por fim, no Capitulo 5, são apresentadas as principais conclusões e o possível trabalho 

futuro.
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2 Estado da Arte 

 

As baterias redox de caudal utilizam dois pares redox como espécies eletroativas dissolvidos 

num eletrólito; os pares redox são oxidados/reduzidos para armazenar e reduzidos/oxidados 

para libertar energia. Estas baterias foram inicialmente desenvolvidas no seio da Administração 

Nacional do Espaço e da Aeronáutica (NASA) na década de 1970; o sistema ferro/crómio (Fe/Cr) 

foi inicialmente selecionado com base no custo e disponibilidade das espécies ativas, no 

entanto, apresentavam problemas de contaminação por iões ferro e crómio através da 

membrana de permuta iónica [8].  

As baterias redox de caudal de vanádio (VRFB) são o tipo mais avançado de baterias redox 

de caudal, explorando os vários estados de oxidação do vanádio; o vanádio tem 6 estados de 

oxidação mas apenas 4 são relevantes para as RFB. Embora o uso de vanádio em baterias tenha 

sido sugerido por Pissoort (1933) e mais tarde por Pelligri e Spaziante (1978), a primeira 

demonstração bem sucedida de uma bateria redox de caudal de vanádio (VRFB) ocorreu na 

Universidade de New South Wales (UNSW), na Austrália[10]. Esta tecnologia está em 

desenvolvimento um pouco por todo o mundo e já existem sistemas comerciais implementados. 

Uma pilha de VRFBs é constituída por um conjunto de células, em que cada célula é 

composta por dois elétrodos porosos onde ocorrem as reações redox e que garantem a 

transferência de eletrões e a distribuição do eletrólito. A separar as duas meias células existe 

uma membrana seletiva à permeação de iões. A pilha está ligada a dois tanques externos que 

a alimenta de eletrólito (solução de vanádio solubilizada em ácido sulfúrico), através de 

bombas, conforme o caudal desejado [11]. A Figura 3 esquematiza o funcionamento de uma 

VRFB.  

As reações eletroquímicas que ocorrem nos elétrodos, durante a carga e descarga da 

bateria, são as seguintes: 

Elétrodo positivo: 

 VO
2+

+ H2O   ⇄   VO2
+
+ 2H

+
+ e−  (E0= 1,00 V vs SHE) (1)  

Elétrodo negativo:  

 V
3+

+ e−  ⇄   V2+
 (E0= - 0,26 V vs SHE) (2) 

  

Durante a carga, a espécie de vanádio tetravalente (sob a forma de VO2+), presente no 

elétrodo positivo, é oxidada em vanádio pentavalente (sob a forma de VO2
+). Simultaneamente, 

Carga 

Carga 

Descarga 

Descarga 
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no elétrodo negativo, vanádio trivalente (V3+) é reduzido a vanádio bivalente (V2+). Protões (H+) 

(ou aniões) são transferidos através da membrana de forma a manter a eletroneutralidade de 

ambos os eletrólitos [10]. 

 

Figura 3 - Princípio de uma bateria redox de caudal de vanádio - processo de carregamento (adaptado 

de [10]). 

 

As mudanças no estado de oxidação das espécies de vanádio em solução dão origem às 

seguintes alterações de cor do eletrólito: 

 𝑉 (𝐼𝐼) → 𝑉 (𝐼𝐼𝐼)  → 𝑉(𝐼𝑉) → 𝑉(𝑉) (3) 

 

O estado de carga (SoC) de uma VRFB pode ser determinado pela concentração das espécies 

de vanádio no eletrólito e também pela cor da solução [7]. A bateria está a 100 % SoC quando 

houver apenas V(V) e V(II) nas respetivas soluções. Por outro lado, quando não existir V(II) ou 

V(V), o sistema está a 0% de SoC. 

O potencial em circuito aberto de uma VRFB,E, é dado pela Equação de Nernst [11]: 

 𝐸 =  𝐸0 +
𝑅 𝑇

𝐹
 ln (

[𝑉𝑂2
+][𝐻+]2[𝑉2+]

[𝑉𝑂2+][𝑉3+]
)  (4) 

onde R é a constante dos gases (8,314J/(K.mol)), T a temperatura (K), F a constante de Faraday 

(9,649 x 104 C/mol) e 𝐸0 é o potencial em circuito aberto padrão (V). 

violeta → verde → azul → amarelo 
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Considerando as reações nos elétrodos Eo =1,26 V a 25 °C, mas para 50% SoC o valor sobe 

para Eo = 1,4 V [10]. 

Os pares redox, no estado líquido e armazenados em tanques exteriores à bateria, permitem 

a separação da potência da bateria, definida pelo tamanho da bateria, da energia armazenável, 

definida pela quantidade de eletrólito usado. Além disso, permitem grande flexibilidade na 

instalação e transporte e uma resposta rápida à variação de carga [2]. As VRFBs contêm, 

também, um sistema de controlo que garante a operação dentro dos limites de segurança, de 

forma a evitar a obsolescência [10].  

O ciclo de vida das VRFBs é teoricamente ilimitado porque qualquer perda de capacidade 

pode ser facilmente restabelecida remisturando as duas soluções redox. A vida destas baterias 

é, então, determinada pela vida dos componentes da célula.  

A escolha e otimização dos materiais da célula, especialmente os elétrodos e as membranas, 

é fundamental para obter uma elevada eficiência energética (EE). A EE é obtida através de: 

 𝐸𝐸 (%) = 𝑉𝐸 × 𝐶𝐸 (5) 

Em que CE e VE representam a eficiência coulômbica e voltaica respetivamente [1]: 

 𝐶𝐸 (%) =
𝑄𝑑̅̅ ̅̅

𝑄𝑐̅̅̅̅
 × 100 (6) 

 𝑉𝐸 (%) =
𝑉𝑑̅̅ ̅̅

𝑉𝑐̅̅ ̅
 × 100 (7) 

onde �̅� é a carga elétrica média (C), �̅� é a diferença de potencial média (V) e  c  e d subscritos 

indicam as fases de carga e descarga, respetivamente. 

Os componentes da bateria são detalhados abaixo.  

2.1 Elétrodos 

Os elétrodos têm diferentes funções: fornecem os locais apropriados para as reações 

eletroquímicas, são responsáveis pela distribuição do eletrólito e conduzem os eletrões. Apesar 

de não participarem diretamente nas reações, a eficiência das VRFBs depende diretamente 

deste componente [12]. 

Para desenvolver uma VRFB de elevada eficiência energética, os materiais dos elétrodos 

devem ter as seguintes características[12]: alta atividade eletroquímica e reversibilidade para 

pares redox de modo a reduzir a polarização eletroquímica; boa condutividade para reduzir a 

polarização óhmica; uma estrutura tridimensional estável com uma área específica ativa alta, 

fornecendo canais preferenciais para o eletrólito, aumentando a taxa de transferência de massa 

e diminuindo a polarização da concentração; excelente estabilidade química, mecânica e 

eletroquímica e custo razoável para atender às demandas da produção em grande escala. 
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O carbono é o material ideal para os elétrodos das VRFBs devido à sua elevada estabilidade 

química e custo razoável. Diversos materiais de carbono têm sido utilizados, nomeadamente 

feltros de carbono [13] e de grafite [14], papel de carbono [15], pó de grafite [16] entre outros. De 

todos os mencionados, os feltros de carbono e de grafite são os prediletos dadas as suas 

estruturas tridimensionais com elevada área de superfície específica, boa condutividade 

elétrica e estabilidades química e eletroquímica [12].  

Um dos problemas associados aos feltros de carbono e de grafite é a sua elevada 

hidrofobicidade e reduzida atividade eletroquímica. Neste sentido, diversos tratamentos 

podem ser implementados de forma a melhorar as cinéticas das reações que ocorrem nos 

elétrodos: tratamentos térmicos [17], químicos [18] ou eletroquímicos [19]. O propósito destes 

tratamentos é aumentar o número de sítios ativos para as reações redox introduzindo grupos 

funcionais (ex. oxigenados) na superfície dos elétrodos [17]. 

Num estudo realizado por Sun and Skyllas-Kazacos [17], feltros de grafite foram sujeitos a 

400 °C durante 30 h. Constatou-se que a EE aumentou de 78 para 88 % sendo este aumento de 

atividade atribuído à formação de grupos funcionais C-O-H e C=O na superfície do elétrodo. Os 

autores sugerem, inclusivamente, que estes grupos atuam como sítios ativos catalisando as 

reações das espécies de vanádio [17]. 

Num outro estudo dos mesmos autores foi investigado o efeito do tratamento ácido (H2SO4 

ou HNO3 concentrados) nas propriedades eletroquímicas de elétrodos de feltro de grafite. 

Verificou-se uma EE superior a 90% após o tratamento com H2SO4 concentrado. Mais uma vez, 

esta melhoria foi atribuída ao aumento da concentração de grupos funcionais durante o 

tratamento, ou seja, estes grupos funcionais não só aumentam a hidrofilicidade como também 

funcionam como locais ativos para as reações eletroquímicas [20]. 

2.2 Membranas 

As membranas têm sido um dos principais focos da investigação em VRFBs, sendo um desafio 

o desenvolvimento e otimização de uma membrana que garanta uma relação vantajosa entre o 

desempenho e o custo. A principal função de uma membrana é impedir a mistura do eletrólito 

de cada meia-célula e o curto-circuito entre os elétrodos positivo e negativo, ao mesmo tempo 

que permite a transferência de protões ou aniões de forma a completar o circuito da passagem 

de corrente [21].  

A membrana deve possuir as seguintes caraterísticas: baixa permeabilidade a iões vanádio 

e elevada estabilidade química em condições ácidas [22]. Para além do referido, a membrana 

deve prevenir a transferência de água de uma meia-célula para a outra, impedindo assim que 

o eletrólito de uma meia célula fique sobre concentrado e o da outra diluído [23]. 
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2.2.1 Membranas de Permuta Catiónica 

As membranas de permuta catiónica, como a Nafion®, têm uma vasta utilização em estudos 

de VRFBs [24]. Estas membranas têm elevada condutividade catiónica e estabilidade química 

mas possuem também elevada permeabilidade à água. Para além disso, têm um preço elevado 

e permeabilidade ao vanádio, resultando em perdas de eficiência energética [25].  

Neste sentido, alguns investigadores têm centrado atenções em membranas alternativas, 

como é o caso da membrana poli (éter-éter-cetona) sulfonada (SPEEK). Esta membrana foi 

otimizada e permitiu obter uma eficiência energética mais elevada, quando comparada com a 

membrana Nafion® 117, mas com uma estabilidade química inferior [26]. No entanto, a maior 

parte dos investigadores continua a utilizar as membranas Nafion®, modificando-as de forma a 

aumentar o seu desempenho.  

2.2.2 Membranas de permuta aniónica 

As membranas de permuta aniónica conseguem reduzir significativamente a permeação de 

iões vanádio em comparação às catiónicas, devido ao efeito de exclusão de Donnan [27]. 

Contudo, têm baixa estabilidade química e insuficiente condutividade iónica que prejudica a 

eficiência voltaica e a ciclabilidade [21].Desta forma, terá de existir um balanço entre o 

rendimento, indicado pelo potencial de carga e descarga a uma determinada densidade de 

corrente, e a taxa de permeação do vanádio.  

2.2.3 Membranas não-perfluorinadas  

As membranas não fluorinadas têm recebido muita atenção na área das VRFBs graças ao seu 

baixo custo, excelentes estabilidades química e mecânica e elevada seletividade iónica. 

Cetonas de poliéteres de cetona (PEK), Sulfonas de poliéteres (PES), polibenzimidazolas (PBI) 

e polifenilquinoxalinas (PPQ) são algumas das famílias de polímeros termoplásticos conhecidos 

pelas propriedades atrás referidas a altas temperaturas. Por terem anéis benzénicos na sua 

estrutura, grupos funcionais de –SO3H podem ser introduzidos durante o processo de fabricação 

da membrana, melhorando a sua capacidade de permuta iónica. Porém, a concentração do 

ácido sulfúrico usado na sulfonação pode causar a decomposição dos polímeros. Ademais, 

devido à elevada solubilidade de alguns polímeros sulfonados em água, apenas alguns polímeros 

podem ser convertidos em ionómeros via sulfonação e moldados em membranas [28]. 

2.2.4 Membranas não-iónicas porosas 

Para além das membranas de permuta iónica, membranas não-iónicas micro/nanoporosas 

têm sido desenvolvidas para aplicação em VRFBs. Este tipo de membrana pode obstruir o 

transporte de iões vanádio e, simultaneamente, permitir a passagem de protões por efeito de 

exclusão por tamanho de poro. Estas membranas são consideravelmente mais baratas e podem 

destacar-se como alternativas viáveis [29]. 
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Apesar das membranas não-iónicas porosas serem atrativas em termos de preço, a 

seletividade aos iões hidrogénio e iões vanádio é muito inferior à das membranas iónicas. Por 

este motivo, poucos são os grupos de investigação que se têm dedicado ao desenvolvimento 

deste tipo de membranas. 

2.3 Pratos Bipolares 

Os pratos bipolares (BP) são um dos principais componentes da VRFB. Além da transferência 

de eletrões, os BPs mantêm a integridade da célula[30]. Eles devem possuir elevada 

condutividade elétrica e térmica, boa estabilidade mecânica, resistência à corrosão e 

compatibilidade química [31]. 

Os BPs metálicos possuem elevada condutividade elétrica, alta ductilidade e resistência e 

facilidade em serem moldados. Contudo, são fortemente corroídos na presença do eletrólito 

das VRFBs. De forma a contornar este problema, alguma investigação tem sido feita no sentido 

de revestir os BPs metálicos com camadas protetoras, mas este processo torna-se inviável pelo 

aumento do custo na produção deste tipo de BPs e o aumento da resistência elétrica [30].  

O material normalmente utilizado num prato bipolar é a grafite, devido à sua elevada 

condutividade elétrica, baixo peso e boa estabilidade química. Contudo, os BPs apenas 

grafíticos têm algumas desvantagens, como a elevada porosidade, longo processo de fabrico e 

são frágeis, requerendo manuseamento cuidadoso [30]. 

BPs compósitos, como folhas de grafite[32] e polímero[33], devido à resistência à corrosão e 

reduzida porosidade e preço, têm sido considerados como os candidatos ideais para aplicação 

em VRFBs. 

2.3.1 Efeito dos campos de escoamento nos pratos bipolares 

Dada a necessidade de desenvolver células com maior área ativa e melhorar a distribuição 

de eletrólito, melhorando o desempenho das VRFB, muitos grupos de investigação têm virado 

atenções para a configuração do campo de escoamento. 

Um campo de escoamento cumpre, essencialmente, a função de distribuir o eletrólito na 

superfície do elétrodo, de fornecer/recolher corrente elétrica à/da célula e de dissipar calor 

gerado durante as reações. Um bom campo de escoamento minimizará a queda de pressão 

necessária para a circulação do eletrólito e garantirá uma distribuição convectiva na área ativa 

da célula (através do elétrodo poroso) [34]. Desta forma, a escolha do campo de escoamento 

correto é fundamental. 

Embora uma grande variedade de campos de escoamento possam ser encontrados, quatro 

principais configurações são frequentemente usadas em RFBs. Estas são: convencional (Figura 

4a), paralelo (Figura 4b), serpentina (Figura 4c) e interdigital (Figura 4d) [34].  
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Figura 4 – Representação dos campos de escoamento com o elétrodo a) convencional b)paralelo 

c)serpentina d)interdigital (extraído de [34]). 

 

No campo de escoamento convencional, eletrólito passa através do elétrodo numa grande 

área ativa, aumentando a distribuição do eletrólito. Como desvantagens, esta configuração leva 

a uma alta queda de pressão e pode ocorrer uma distribuição incorreta do eletrólito, com 

consequências para o desempenho da bateria [34].  

O campo de escoamento paralelo oferece a menor queda de pressão, no entanto, a 

distribuição do eletrólito em cada canal poderá não ser uniforme quando a largura do campo 

de escoamento é relativamente grande. Isto leva acumulação do eletrólito em determinadas 

áreas dos canais, diminuindo a transferência de massa convectiva no elétrodo [34].  

O campo de escoamento de serpentina tem apenas um caminho de circulação do 

eletrólito[35]. Xu, et al. [36] observaram que a configuração serpentina proporcionou voltagens 

de descarga mais elevadas a caudais mais altos e que a EE foi 5 % superior do que na 

configuração convencional. No entanto, a queda de pressão também foi superior na 

configuração serpentina. 

No campo de escoamento interdigital há uma melhor gestão do eletrólito, melhorando o 

transporte de massa. Esta configuração lida com significantes perdas de queda de pressão mas 

esta desvantagem pode ser parcialmente superada pela utilização de um pequeno espaçamento 

nas arestas [35]. 

A distribuição uniforme do eletrólito na superfície do elétrodo é fundamental para 

minimizar a polarização da transferência de massa no elétrodo. A uniformidade pode ser 

alcançada usando um caudal de eletrólito maior, melhorando, assim, o desempenho da VRFB 

em termos de capacidade. O problema é que o aumento do caudal de eletrólito leva ao aumento 

do consumo de energia de bombeamento, o que reduz a eficiência do sistema. Portanto, é 

Canal 

Elétrodo 

Arestas 

Bipolar 



Desenvolvimento e Otimização de Baterias Redox de Caudal de Vanádio 

Estado da Arte 13 

necessário operar a um caudal de eletrólito ótimo que conduz ao melhor desempenho da VRFB, 

em termos de eficiência e capacidade [34].  

2.4 Eletrólito 

A composição do eletrólito é fundamental na determinação da gama de temperatura de 

funcionamento de uma VRFB, bem como a sua densidade de energia [21].  

Os estudos iniciais das soluções de eletrólito na UNSW visavam otimizar a concentração de 

H2SO4 para maximizar as solubilidades das espécies de vanádio e, assim, evitar a precipitação 

na gama de temperaturas de operação requerida [8]. Para as espécies de vanádio bivalentes, 

trivalente e tetravalente verificou-se que a solubilidade aumentava com o aumento da 

temperatura e diminuição da concentração de ácido sulfúrico (5M-2M), enquanto que a espécie 

de vanádio pentavalente mostrou as tendências opostas [21]. 

Com a finalidade de otimizar a composição do eletrólito de vanádio para diferentes 

intervalos de temperatura, a UNSW realizou estudos onde a estabilidade de uma vasta gama de 

composições de solução foi monitorada a diferentes temperaturas e SoC [21]. Uma solução de 

vanádio, 2 M, é estável em H2SO4 (5 M) entre 10 e 40 °C, embora a precipitação nos tanques de 

armazenamento ainda possa ocorrer se a célula estiver parada nos limites extremos de 

temperatura por períodos prolongados. A faixa de temperatura pode ser alargada, reduzindo a 

concentração total de vanádio abaixo de 2 M em aplicações onde são esperadas variações 

extremas de temperatura [21][8].  

Uma vez que a precipitação das espécies de vanádio ocorre como resultado da 

supersaturação, a concentração dos iões redox pode ser aumentada com a adição de um agente 

estabilizador ou inibidor de precipitação, ao eletrólito [8].  

Skyllas-Kazacos et al. [37] estudaram e selecionaram uma série de aditivos que podem serem 

utilizados como inibidores de precipitação. Soluções de sulfato de vanadilo (4 M) supersaturado 

foram preparadas e aditivos como hexametafosfato de sódio (SHMP), K2SO4, Li2SO4 e ureia foram 

avaliados. Entre estes, descobriu-se que K2SO4, SHMP e ureia aumentaram o tempo de indução 

para a precipitação e reduziram a taxa de crescimento de cristais para soluções de sulfato de 

vanadilo supersaturado [8].  

Estudos mais recentes foram direcionados para uma série de aditivos orgânicos e inorgânicos 

na gama de temperaturas entre -5 e 50 oC e descobriram que o ácido poliacrílico no eletrólito 

negativo e uma mistura de ácido poliacrílico e ácido metanossulfónico no eletrólito positivo 

atuam como potenciais agentes estabilizadores [38].  

Enquanto os inibidores de precipitação podem ser usados para estabilizar eletrólitos de 

vanádio supersaturados para a VRFB, estes não aumentam a solubilidade dos iões de vanádio, 
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de modo que o risco de precipitação está sempre presente para soluções de iões vanádio com 

uma concentração superior a 2 M [8].   

Apesar da pesquisa extensiva na estabilização de agentes para os eletrólitos, a aplicação 

comercial de soluções supersaturadas vanádio foi limitada e, até à data, apenas um pequeno 

número de aditivos tem sido utilizado para prevenir a precipitação de soluções de vanádio 1,6 

- 2 M, sob temperatura extremas [21].  

2.5 Aplicações das VRFB 

As VRFBs têm inúmeras aplicações que incluem, principalmente, nivelamento de corrente e 

controlo da potência das fontes de energias renováveis [39]. 

Uma bateria de nivelamento de corrente visa um consumo uniforme da energia elétrica ao 

longo do tempo [1]. A primeira aplicação de uma VRFB foi feita em 1996, pela Mitsubishi 

Chemicals, que instalou uma unidade de 200 kW/800 kW h de nivelamento de carga na Kashima-

Kita Electric Power, no Japão [40].As diversas aplicações têm custos diferentes e a potência e 

duração do armazenamento de energia também difere [41]. 

Em 2010, o Parlamento Europeu emitiu a diretiva Nearly Zero Energy Building (NZEB - 

2010/31/UE), que refere que, apartir de Dezembro de 2020, todos os edifícios construídos 

devem ter dependência energética da rede e emissões de carbono quase nulas e que a maior 

parte da energia deve ser renovável e produzida localmente. A melhor tecnologia para produzir 

eletricidade, tendo em conta a diretiva NZEB, é a fotovoltaica (PV). No entanto, a eletricidade 

PV não é despachável devido à sua natureza intermitente, sendo o armazenamento de energia 

obrigatório para a aplicação da diretiva NZEB [42]. 
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3 Materiais e Métodos 

3.1 Materiais 

O eletrólito utilizado foi uma solução de vanádio (4 M) em ácido sulfúrico (H2SO4), 

comercialmente disponível (1,6 M V3+/V4+ 50:50 razão molar, da GfE Metalle und Materialien 

GmbH, Alemanha) e foi utilizado sem tratamento adicional ou purificação. 

Uma membrana de permuta aniónica FAP 450 com, aproximadamente, 70 µm de espessura 

(Fumatech, Alemanha) foi usada como recebida, sem qualquer tratamento, de acordo com a 

recomendação do fornecedor. Entre experiências, a membrana foi colocada numa solução de 

1M de H2SO4 a 100 °C, até que os vestigios de vanádio fossem removidos, e armazenada em 

água desionizada, até nova utilização.  

Feltro de grafite (GF) com 4,6 mm de espessura (sem compressão) foi usado como material 

de elétrodo (SGL Group, Alemanha).  

3.2 Tratamento e caraterização dos elétrodos  

Os elétrodos de feltro de grafite (GF) foram submetidos a diferentes procedimentos de modo 

a melhorar a sua atividade eletroquímica: 

Pré-tratamento - as amostras de GF foram submersas numa solução de ácido sulfúrico (1 

M) a 100 °C para remover gorduras e demais impurezas resultantes do processo de fabricação 

e completamente enxaguadas com água destilada. As amostras foram secas a 70 °C durante a 

noite e armazenadas até nova utilização.  

Tratamento térmico - amostras de elétrodos GF foram tratadas a 415 °C durante 12 h sob 

ar reconstituído, usando uma mufla de fornalha. Os parâmetros temperatura e duração do 

tratamento foram definidos com base nas otimizações já realizadas anteriormente no grupo de 

investigação. 

Tratamento UV/Ozono - os elétrodos foram colocados numa câmara de UV/O3, UV0 

Cleaner® Modelo 42-220 (da Jelight Company Inc, EUA) e submetidos a diversos tempos de 

radiação UV/O3 (1, 10 e 20 minutos). O método UV/Ozono é um processo de oxidação 

fotossensível em que os substratos são oxidados pelo O•, O2 e O3 
[43]. A Tabela 2 sumariza os 

diferentes procedimentos aplicados às amostras de GF. 

Oxidação química - os GFs, tal como recebidos, foram submersos numa solução contendo 

um agente de oxidação (permanganato de potássio - KMnO4) dissolvido em H2SO4 concentrado 

(97%) a 35 °C por 2 h (adaptando o método Hummers [44]). A razão em peso entre o elétrodo e 
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o agente de oxidação foi de 1:3 (GF:KMNO4), com base na otimização realizada anteriormente 

no grupo de investigação. De seguida, os elétrodos foram lavados com ácido clorídrico (HCl) e 

água destilada até ser obtido um pH neutro. As amostras de elétrodo foram secas durante a 

noite a 70 °C.  

Tabela 2 – Amostras de GF com diferentes procedimentos e tempos de exposição UV/O3. 

Amostras Procedimento Tempos de UV/O3, min 

1 

- 

0 

2 1 

3 10 

4 20 

5 

Pré-tratamento 

0 

6 1 

7 10 

8 20 

9 

Pré-tratamento + 

Tratamento 

térmico 

0 

10 1 

11 10 

12 20 

 

Recorreu-se à técnica de análise termogravimétrica (ATG) para verificar a presença de 

grupos funcionais oxigenados nos elétrodos (Netzsch TG 209 F1 Iris®). As amostras, sob ar 

reconstituído, foram aquecidas da temperatura ambiente até 900 °C,a uma taxa de 3 °C min-1 

Para avaliar as alterações morfológicas na superfície do feltro de grafite, causadas pelos 

diferentes tratamentos, foi efetuada uma microscopia eletrónica de varrimento (SEM), no 

Centro de Materiais da Universidade do Porto (CEMUP), usando um equipamento FEI Quanta 400 

FEG ESEM / EDAX Genesis X4M. Este equipamento contém um detetor de espectroscopia de 

energia dispersiva (EDS), utilizado apenas para ver os grupos funcionais presentes nas 

superfícies dos elétrodos. As amostras foram preparadas num fita adesiva de dupla face para a 

sua observação superficial em diferentes magnificações.  
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3.3 Instalação experimental da VRFB 

A instalação experimental da VRFB pode ser vista na Figura 5. A instalação é composta por 

uma única célula eletroquímica, dois reservatórios de eletrólito com uma capacidade máxima 

de 100 mL (cada), duas bombas peristálticas Watson-Marlow qdos 120 universal, para recircular 

o eletrólito dos reservatórios para a célula, e tubagem Verderflex® (4,8 mm de diâmetro 

interno) para ligar os diferentes elementos do sistema. A tubagem Verderflex® minimiza a 

permeação do oxigênio do ar atmosférico e o efeito dos meios ácidos sobre a vida útil da 

tubagem. O sistema foi purgado com azoto durante as experiências para evitar a oxidação da 

espécie redox de vanádio pelo oxigênio do ar atmosférico. 

 

Figura 5- Instalação experimental da VRFB a) célula eletroquímica b) reservatório c) bomba. 

 

A célula eletroquímica de 16 cm2 foi montada com a seguinte configuração: duas placas 

terminais de aço inoxidável (120 × 100 × 15 mm3), duas placas de cobre (90 × 70 × 1 mm3), duas 

placas de grafite (90 × 70 × 6 mm3), vedantes, dois feltros de grafite e uma membrana de 

permuta aniónica. A isolação elétrica das placas terminais foi assegurada com separadores de 

polietileno de baixa densidade com uma espessura de 2 mm. A Figura 6 ilustra a meia célula 

de 16 cm2 de área ativa utilizada neste estudo.  

a) 

b) 

c) 
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Figura 6 - Esquema da meia célula de 16 cm2 de área ativa utilizada neste estudo. 

Adicionalmente, foi usada uma célula de 25 cm2, em que as placas de grafite foram 

substituídas por folhas de grafite (90 × 70 × 0,5 mm3 ), conforme esquematizado na Figura 7.  

 

Figura 7 - Esquema de meia da célula de 25 cm2 de área ativa utilizada neste estudo.  

Os elétrodos tem uma área geométrica de 16 cm2 ou 25 cm2 e foram comprimidos até 25% 

de sua espessura inicial, salvo indicação em contrário. Para garantir a compressão 

desejada/ótima e, para prevenir fugas de eletrólito, foram colocados vedantes. 

3.4 Desempenho da VRFB 

As medições eletroquímicas, como curvas de polarização, espectroscopias de impedância 

eletroquímica e ciclos de carga e descarga,  foram realizadas à temperatura ambiente usando 

uma estação eletroquímica Zahnner Zennium emparelhada a um PP240 (da Zahner Elektrik). 
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Curvas de polarização de descarga foram obtidas do estado totalmente carregado (1,6 V) 

até 0,5 V a uma taxa de descarga de 10 mV s-1, utilizando um controlo potencióstato.  

Espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) foi usada para obter a resistência óhmica 

da VRFB e foi realizada a uma corrente nula, numa gama de frequência entre 100 mHz e 50 kHz 

e com uma amplitude de voltagem de 5 mV. Antes de iniciar as medições de EIS, a célula foi 

carregada até um estado de carga (SoC) de 50%.  

Os ciclos de carga e descarga foram operados a densidades de corrente de 160, 80 e 40 mA 

cm-2 entre 1,60 V e 0,8 V, para impedir a evolução de O2 e H2, propensas durante a carga. Para 

cada conjunto de condições operacionais, a célula foi submetida a ciclos de carga/descarga 

para avaliar a perda de capacidade e o desempenho da bateria, em termos de eficiência.  

O caudal ótimo não é o mesmo para cada densidade de corrente ou configuração da célula, 

por isso é essencial fazer uma otimização do caudal cada vez que um destes parâmetros é 

alterado. Neste estudo os testes foram realizados com duas configurações dos pratos bipolares 

para a célula de 16 cm2: a convencional (Figura 8a) e a serpentina (Figura 8b). 

 

 

 

De modo a garantir condições iniciais idênticas, eletrólito fresco, elétrodos recém 

preparados e membranas limpas foram usados entre os diferentes testes.  

 

Figura 8 – Campos de escoamento utilizados neste estudo a) convencional b) serpentina. 

a) b) 

Entrada Entrada 

Saída Saída 
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4 Resultados e Discussão 

4.1 Caraterização dos elétrodos  

De acordo com a Tabela 2, foram realizados tratamentos UV/O3 a diferentes GF: sem 

qualquer tratamento (como recebido), após pré-tratamento com ácido sulfúrico e ainda após 

tratamento térmico. Adicionalmente, os GFs (como recebidos) foram sujeitos a uma oxidação 

química. Os elétrodos resultantes foram caraterizados recorrendo à análise termogravimétrica 

(ATG), microscopia eletrónica de varrimento (SEM) e espetroscopia de energia dispersiva (EDS). 

4.1.1 Análise termogravimétrica (ATG) 

A análise termogravimétrica (ATG) foi utilizada para monitorizar a perda de massa dos 

elétrodos de feltro de grafite em função da temperatura. Através da perda de massa torna-se 

possível aferir quanto à estabilidade térmica e à presença de grupos oxigenados, associados à 

atividade eletroquímica dos elétrodos. Na Figura 9 encontra-se a ATG dos GFs não tratados e 

adicionalmente com tempos de exposição a UV/O3 de 1,10 e 20 minutos.  

 

Figura 9 – ATG de GFs não tratados e com tempos adicionais de UV/O3 de 1, 10 e 20 minutos. 

Com base na literatura sabe-se que os grupos oxigenados geralmente são detetados num 

intervalo de temperatura entre 200 °C e 500°C [45].Na Figura 9, verifica-se que o elétrodo não 

tratado, aparentemente, não contém qualquer grupo oxigenado e apresenta uma perda máxima 

de 10% em massa, até aos 700 °C. O tratamento com diferentes tempos de exposição de UV/O3 

não originou diferenças significativas entre as amostras, apenas pequenas variações na 

temperatura de decomposição possivelmente devido a impurezas presentes no elétrodos. 
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A ATG do elétrodo sujeito a pré-tratamento e elétrodos com adicional tratamento UV/O3, 

com diferentes tempos de exposição, apresenta-se na Figura 10.  

 

Figura 10 - ATG de GFs pré-tratados e com tempos adicionais de UV/O3 de 1, 10 e 20 minutos. 

 

A Figura 10 sugere que o pré-tratamento com ácido (H2SO4 1 M) tornou o elétrodo mais 

hidrofílico pois verificaram-se perdas de massa consideráveis até aos 200°C. Da temperatura 

ambiente até aos 110 °C as perdas de massa estão associadas à libertação de água e perto dos 

200°C são atribuídas ao ácido sulfúrico ou grupos oxigenados que ficaram nas superfícies do 

elétrodos. O tratamento adicional com UV/O3 aumentou a hidrofilicidade pois a perda de massa 

foi mais abruta, sendo maior para um tempo de exposição de 1 minuto (31%) e menor para 10 

minutos. Esta perda de massa adicional pode ser atribuída à libertação de grupos contendo 

oxigênio introduzidos com o tratamento UV/O3. O tratamento adicional também originou 

maiores perdas de massa até à temperatura de 120 °C devido à libertação de água (semelhante 

para todos os tempos de exposição).  

Na Figura 11 apresentam-se as ATG dos elétrodos tratados termicamente e os elétrodos 

sujeitos à oxidação química ( tratamento usado extensivamente e com sucesso para oxidar nano 

estruturas de carbono como negro de fumo [46]). Estes tratamentos, quando comparados com os 

elétrodos imaculados, mostraram um decréscimo da temperatura de decomposição indicando 

a presença de defeitos na estrtura. 
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Figura 11 - ATG de GF não tratado, GF tratado termicamente e GF oxidado quimicamente. 

 

Adicionalmente ao tratamento térmico, várias amostras foram sujeitas a UV/O3, com 

diferentes tempos de exposição (1,10 e 20 minutos). As ATG destas amostras estão ilustradas 

na Figura 12.  

 

Figura 12 - ATG de GFs tratados termicamente e com tempos adicionais de UV/O3 de 1, 10 e 20 

minutos. 

 

Os elétrodos tratados termicamente e com diferentes tempos de UV/O3 mostraram o mesmo 

comportamento até aos 450ºC, onde a perda de massa foi cerca de 1%. O tratamento adicional 

de UV/O3, originou uma menor estabilidade térmica após os 450ºC, provavelmente devido a 

introdução de grupos adicionais oxigenados. A estabilidade térmica foi menor para um tempo 

de exposição de 1 minuto. 

A introdução de grupos funcionais pode aumentar a atividade catalítica dos elétrodos, no 

entanto, quando introduzidos em quantidade excessiva podem ter efeito nefasto porque 
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diminuem a condutividade elétrica. Assim, é importante verificar a influência de diferentes 

concentrações de grupos funcionais.   

4.1.2 Microscopia eletrónica de varrimento (SEM) 

A técnica de microscopia eletrónica de varrimento (SEM) foi realizada para avaliar a 

morfologia da superfície das diferentes amostras de feltro de grafite. Adicionalmente foi 

realizada uma espetroscopia de energia dispersiva (EDS) para detetar os elementos presentes 

nas superfícies dos elétrodos. 

A Figura 13 mostra as micrografias obtidas para o GF não tratado e tratado com UV/O3 com 

10 minutos de exposição.  

 

Figura 13 – Micrografias SEM do GF não tratado (a) e tratado com UV/O3 de 10 minutos (b). 

 

O GF não tratado (Figura 13a) apresenta uma fibra polida e o GF não tratado mas sujeito a 

UV/O3 durante 10 minutos apresenta uma fibra com pequenas alterações na morfologia. A EDS 

não detetou a presença de grupos funcionais oxigenados, na amostra da Figura 13b, mostrando 

que poucos grupos funcionais foram introduzidos.   

A Figura 14 mostra as micrografias SEM obtidas para o GFs pré-tratados e com tempos 

adicionais de exposição UV/O3 (1,10 e 20 minutos). O feltro de grafite pré-tratado (Figura14a) 

apresenta uma fibra polia, sem aparentes alterações morfológicas. O tratamento adicional de 

UV/O3 não mostrou alterações morfológicas ou pelo menos não significativas. A presença de 

enxofre (S) e oxigénio (O) foi identificada, por EDS, nas amostras apresentadas na Figura 14, 

provavelmente associados ao ácido sulfúrico usado no pré-tratamento.  

 

(a) (b) 
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A morfologia da superfície dos feltros de grafite após o tratamento térmico e tempos 

adicionais de exposição UV/O3 está ilustrada na Figura 15. O feltro de grafite tratado 

termicamente (Figura15a) apresenta uma morfologia diferente, muito mais rugosa. O 

tratamento adicional com UV/O3 mostrou a mesma morfologia dos elétrodos imaculados (Figura 

13a) e pré-tratados (Figura 14a), em que a fibra estava polida. O tratamento com UV/O3 

provavelmente limpou a superfície, mostrando um efeito contrário ao pretendido. Pela EDS foi 

detetada a presença de oxigénio nas rugosidades da amostra tratada termicamente.  

 

Figura 14 – Micrografias SEM de GFs pré-tratados (a) e com diferentes tempos de UV/O3 (b) 1 minuto 

(c) 10 minutos (d) 20 minutos. 

(a) (b) 

(c)  (d) 
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A micrografia do GF tratado com oxidação química pode ser observada na Figura 16.  

 

Figura 16 – Micrografia SEM de GF oxidado quimicamente. 

 

Figura 15- Micrografias SEM de GF tratados termicamente e com diferentes tempos de UV/O3 (a) 0 

minutos (b) 1 minuto (c) 10 minutos (d) 20 minutos 

(a) (b) 

(c) (d) 



Desenvolvimento e Otimização de Baterias Redox de Caudal de Vanádio 

Resultados e Discussão 27 

Na Figura 16 observa-se o aparecimento de rugosidade nas fibras, que não estão presentes 

na amostra de GF imaculada (Figura 13a) ou na amostra pré-tratada (Figura 14a). Nestas 

rugosidades foram detetados oxigênio (O) e/ou elementos de manganês (Mn), este último 

devido ao tratamento oxidativo com permanganato de potássio.  

 A SEM/EDS, apesar de detetar a presença de elementos nas amostras, não os quantifica. 

  

4.2 Desempenho da VRFB 

Os elétrodos de feltro de grafite, com diferentes procedimentos, foram caracterizados 

eletroquimicamente numa célula de VRFB: foram efetuadas curvas de polarização, 

espetroscopias de impedância eletroquímica e ciclos de carga.  

Devido a limitações encontradas ao longo do trabalho, detalhadas de seguida, os elétrodos 

não foram testados nas mesmas condições. Foi necessário utilizar duas configurações diferentes 

para a célula de 16 cm2 de área ativa (convencional e serpentina) e uma célula de 25 cm2. 

Antes de testar os elétrodos, de forma a obter o melhor desempenho para cada densidade 

de corrente e configuração da célula, o caudal de eletrólito tem que ser otimizado. Esta 

otimização permite a minimização de perdas associadas ao transporte de massa nos elétrodos 

e ainda o uso do mínimo caudal de eletrólito de forma a minimizar gastos energético (associados 

às bombas de recirculação).  

O tratamento térmico será doravante usado como referência para os restantes 

procedimentos ao elétrodos. 

O volume de eletrólito utilizado neste projeto foi de 80 mL. 

 

4.2.1 Otimização do caudal de eletrólito a 80 mA cm-2 na célula de 16 cm2 e configuração 

convencional 

A célula eletroquímica de 16 cm2 de área ativa foi montada com os componentes otimizados 

pelo grupo de investigação: placa de grafite com uma configuração convencional e elétrodo de 

feltro de grafite tratado termicamente (415 °C durante 12 h sob ar reconstituído) com uma 

compressão de 25% da sua espessura inicial.  

As curvas de polarização da VRFB foram obtidas carregando-a totalmente (até 1,6 V) e 

medindo-se o potencial em função da densidade corrente (em controlo potencióstato), à 

medida que a bateria vai descarregando (Figura 17). Esta técnica eletroquímica permite saber 

o comportamento global da célula, a densidade de corrente limite e a potência máxima para 

diferentes caudais.  
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Figura 17 - Curvas de polarização para os diferentes caudais. 

O comportamento global da célula pode ser analisado pelas perdas por ativação relacionadas 

com as reações redox, pelas perdas óhmicas relacionadas com o transporte de protões e iões e 

pelas perdas relacionadas com limitações à transferência de massa [7].  

Pela Figura 17 observa-se que as perdas por ativação, relevantes a baixas densidades de 

correntes, e as perdas óhmicas relevantes a densidades de corrente intermédias, não são 

influenciadas significativamente com a variação de caudal de recirculação de eletrólito. Por 

outro lado, as perdas associadas à transferência de massa, importantes para densidades de 

corrente mais elevadas variam com a variação do caudal. Para densidades de corrente entre 

100 e 180 mA cm-2 observa-se um efeito positivo com o aumento do caudal porque diminui a 

resistência à transferência de massa. No entanto, para densidades de corrente superiores o 

efeito é nefasto isto porque o tempo de residência do eletrólito nos elétrodos diminui 

excessivamente, aumentando a resistência à transferência de massa e originando o designado 

“starvation”.  

A densidade de corrente limite e a potência máxima, para cada caudal, estão apresentadas 

na Figura 18. Tanto a densidade de corrente limite como a potência máxima foram superiores 

para caudais mais baixos, 5 e 10 mL min-1. Para estes caudais, a densidade de corrente limite 

toma valores entre 270 mA cm-2 e 280 mA cm-2 e a potência máxima foi de 3,5 W. 
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Figura 18 - Densidade de corrente e potência máxima para cada caudal. 

 

A espetroscopia de impedância eletroquímica (EIS) foi realizada para estimar a resistência 

óhmica da VRFB. À bateria a 50 % SoC e corrente nula, foi aplicada uma perturbação de 5 mV 

e a resposta foi analisada pela curva de Nyquist. As curvas de Nyquist para os diferentes caudais 

estão representadas na Figura 19.  

 

Figura 19 - Diagrama de Nyquist para diferentes caudais, a SoC 50 %. 

 

A resistência óhmica foi obtida quando a curva de Nyquist  cruza o eixo das abcissas e tem 

um valor de 1,35 Ω cm2, não se verificando diferenças significativas entre caudais. 

A uma densidade de corrente de 80 mA cm-2 foram efetuados 6 ciclos de carga e descarga 

para determinar as eficiências coulômbica, voltaica e energética, assim como a perda de 

capacidade para cada caudal (Tabela 3). Uma vez que o primeiro carregamento inclui a 

separação das cargas, o primeiro ciclo é desprezado. 
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Tabela 3 - Eficiência coulômbica (CE), eficiência voltaica (VE), eficiência energética (EE) e perda de 

capacidade para diferentes caudais a uma densidade de 80 mA cm-2. 

Caudal, 

mL min-1 

CE, 

% 

VE, 

% 

EE, 

% 

Perda de capacidade, 

% 

5 99,2 82,4 81,8 - 

10 98,4 83,0 81,7 3,6 

20 98,5 82,3 81,0 5,7 

40 98,5 81,2 80,0 5,1 

70 98,4 82,4 81,1 5,2 

100 98,4 82,4 81,1 4,1 

150 98,2 83,9 82,3 2,9 

5* 96,9 79,3 76,8 8,3 

 

Pela análise da Tabela 3, as eficiências energéticas foram idênticas para os diferentes 

caudais, sendo ligeiramente superiores (tendo em conta o uso do caudal mínimo) para os 

caudais de 5 e 10 mL min-1. Por isso, estes valores foram usados na caraterização eletroquímica 

dos elétrodos. 

Como para o caudal de 5 mL min-1, inicialmente, apenas foram realizados 3 ciclos de carga 

e descarga, após uma reunião com o grupo de investigação decidiu-se repetir os ciclos de carga 

e descarga para este caudal. A célula foi montada novamente e os valores obtidos para 6 ciclos 

de carga e descarga mostraram um decréscimo da eficiência energética (5* mL min-1). Desta 

forma, o caudal de 10 mLmin-1 é o que conduz a um melhor desempenho da bateria a uma 

densidade de corrente de 80 mA cm -2 numa célula de 16 cm2 e configuração convencional.  

A Figura 20 mostra os 6 ciclos de carga e descarga realizados para o caudal de 10 mL min-1 

a uma densidade de 80 mA cm -2 e o potencial em função da capacidade para o 2º e 6º ciclos. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 20 – Ciclos de carga e descarga (a) e potencial em função da capacidade para o 2º e 6º ciclos 

durante a carga e descarga (b) para o caudal de 10 mL min-1 a uma densidade de corrente de 

80 mA  cm- 2. 

 

O potencial médio de carga vai aumentando ao longo dos ciclos e o potencial médio da 

descarga vai diminuindo ao longo dos ciclos, para o caudal de 10 mL min-1, resultando numa 

perda de capacidade de 3,6 %. A perda de capacidade pode dever-se ao crossover das espécies 

de vanádio ao longo do tempo, através da membrana, e também a reações secundárias 

indesejadas: evolução do oxigénio no elétrodo positivo e evolução do hidrogénio no elétrodo 

negativo [47].Quando a perda de capacidade se torna significativa, a remistura do eletrólito das 

duas semi-células é necessária para repor a capacidade inicial, mas não sem antes descarregar 

completamente a bateria [48]. 
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4.2.2 Caracterização dos elétrodos a 80 mA cm-2 na célula de 16 cm2 e configuração 

convencional   

Após a otimização do caudal a 80 mA cm-2 na célula de 16 cm2 e configuração convencional, 

os elétrodos tratados com os diferentes procedimentos foram caraterizados 

electroquimicamente na célula. 

Os elétrodos de feltro de grafite não tratados (tal como recebidos) e com tempos adicionais 

de UV/O3 de 1, 10 e 20 minutos na bateria foram testados, para um caudal de 10 mL min-1 e 

densidade de corrente de 80 mA cm-2, mas não foi possível efetuar os ciclos de carga e descarga. 

As resistências internas da célula eram muito elevadas, provavelmente associadas à falta de 

sítios ativos para as reações redox.  

Os elétrodos pré-tratados e com um tempo adicional de UV/O3 de 1 e 10 minutos foram 

testados, para uma densidade 80 mA cm-2 e um caudal de 5 mL min-1. As curvas de polarização 

para estes procedimentos estão esquematizadas na Figura 21.  

 

Figura 21 - Curvas de polarização para os GFs pré-tratados com um tempo adicional de exposição de 

UV/O3 de 1 e 10 minutos e tratado termicamente. 

 

Pela Figura 21, o desempenho da célula montada com os elétrodos pré tratados e expostos 

a UV/O3 é mais baixo do que a célula montada com elétrodos tratados termicamente (elétrodos 

de referência), para toda a gama de densidade de corrente. As perdas por ativação dos 

elétrodos pré tratados e expostos a UV/O3 são significativas, mostrando falta de sítios ativos 

para as reações redox. As densidades de corrente limite, para os GFs pré tratados com tempos 

de UV/O3 de 1 e 10 minutos e caudal de 5 mL mim-1, foram de 225 mA cm -2 e 201 mA cm -2 e as 

potências máximas foram de 2,9 W e 2,6 W, respetivamente.  
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As curvas de Nyquist para os elétrodos pré-tratados e com um tempo adicional de UV/O3 de 

1 e 10 minutos encontram-se na Figura 22.  

 

Figura 22 - Diagrama de Nyquist para os GFs pré-tratados com tempos de UV/O3 de 1 e 10 minutos. 

 

As resistências óhmicas obtidas foram de 1,17 e 1,27 Ω cm2 para o feltro de grafite pré-

tratado e com tempos de exposição de UV/O3 de 1 e 10 minutos, respetivamente. A resistência 

óhmica é mais baixa quando comparada com a que foi obtida para a célula montada com os 

elétrodos tratados termicamente (elétrodo de referência). No diagrama de Nyquist são 

evidentes dois semi-circulos, associados aos dois elétrodos da célula. O semicírculo obtido a 

altas frequências está associado à reação descrita na Equação 1 enquanto que o semicírculo 

obtido a frequências mais baixas está associado à da Equação 2. O aumento do tempo de 

exposição origina uma diminuição da resistência à transferência de carga dos dois elétrodos, 

especialmente do obtido a frequências mais baixas devido à introdução de grupos funcionais 

adicionais.  

Para os elétrodos pré-tratados e com tempos de exposição de UV/O3 de 1 e 10 minutos 

foram realizados 6 ciclos de carga e descarga. As eficiências estão sumarizadas na Tabela 4, 

juntamente com o tratamento térmico como referência, para o caudal de 5 mL min-1 e 

densidade de corrente de 80 mA cm -2. De realçar que para os elétrodos pré tratados e expostos 

a UV/O3 as eficiências variaram significativamente ao longo dos ciclos não se obtendo um 

desempenho estável. Comparando VE, observa-se um decréscimo do valor quando comparadas 

com o elétrodo de referência, sendo esta ligeiramente superior para um tempo de exposição 

de 1 minuto (58%). 
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Tabela 4 – CE, VE, EE e perda de capacidade para os GFs pré-tratados com um tempo de exposição de 

UV/O3 de 1 e 10 minutos e tratado termicamente. 

Tratamento 
Caudal, 

mL min-1 

CE, 

% 

VE, 

% 

EE, 

% 

Ácido + uv1 

5 

- 58,1 - 

Acido + uv10 50,6 54,7 46,2 

Térmico 96,9 79,3 76,8 

 

A densidade de corrente de 80 mA cm-2 é muito elevada para avaliar o desempenho da 

bateria com os diferentes procedimentos do elétrodo de feltro de grafite (grandes resistências 

internas). Por isso, foi necessário baixar a densidade de corrente para 40 mA cm -2. 

 

4.2.3 Otimização do caudal de eletrólito a 40 mA cm-2 na célula de 16 cm2 e configuração 

convencional   

Para a densidade de 40 mA cm-2 foi necessário otimizar novamente o caudal de eletrólito 

que circula na bateria.  

As curvas de polarização da VRFB, para diferentes caudais, estão apresentadas na Figura 

23 e foram obtidas carregando a bateria totalmente (até 1,6 V) e medindo-se de seguida o 

potencial em função da densidade corrente (em controlo potencióstato), à medida que a 

bateria vai descarregando.  

 

Figura 23 - Curvas de polarização para caudais entre 5 e 40 mL min-1. 
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Pela Figura 23, obteve-se um melhor desempenho até 200 mA cm -2 para os dois maiores 

caudais testados (20 e 40 mL min-1) Para densidades de corrente superiores torna-se evidente 

o aparecimento de resistência à transferência de massa para os caudais mais elevados. Para o 

caudal de 10 mL min-1 obteve –se uma potência máxima de 4,3 W e densidade de corrente 

máxima de 334 mA cm-2. 

A uma densidade de corrente de 40 mA cm-2 na célula de 16 cm2 e configuração convencional, 

6 ciclos de carga e descarga foram efetuados para se saber as eficiências coulômbica, voltaica 

e energética e a perda de capacidade para caudais entre 5 e 20 mL min-1 (Tabela 5).  

Tabela 5 - Eficiência coulômbica (CE), eficiência voltaica (VE), eficiência energética (EE) e perda de 

capacidade para caudais entre 5 e 20 mL min-1 a uma densidade de 40 mA cm-2. 

Caudal, 

mL min-1 

CE, 

% 

VE, 

% 

EE, 

% 

Perda de capacidade, 

% 

5 94,8 86,1 81,6 12,0 

10 95,3 88,1 84,0 11,7 

20 95,1 89,0 84,7 - 

 

Para o caudal de 20 mL min-1 foi realizado apenas um ciclo porque a placa de grafite oxidou 

– devido a um mau funcionamento da estação eletroquímica o valor de potencial subiu até 

valores proibidos para os componentes que compõem a célula de VRFB.  

Com a diminuição da densidade de corrente de 80 para 40 mA cm-2 houve uma diminuição 

da CE de 3 % e um aumento de VE de 5 %, para o caudal de 10 mL min-1. Considerando como 

referência o primeiro ciclo de carga e descarga para o caudal de 20 mL min-1, os valores mais 

favoráveis de eficiência energética (84 %) foram obtidos para o caudal de 10 mL min-1. 

A Figura 24 mostra os 6 ciclos de carga e descarga realizados para o caudal de 10 mL min-1 

a uma densidade de 40 mA cm -2 e o potencial em função da capacidade para o 2º e 6º ciclos. 

O potencial médio de carga vai aumentando ao longo dos ciclos e o potencial da descarga 

vai diminuindo ao longo dos ciclos para o caudal de 10 mL min-1, resultando numa perda de 

capacidade de 11,7 %. Comparando com a densidade de corrente de 80 mA cm -2, para o mesmo 

caudal, na densidade de corrente de 40 mA cm -2 a perda de capacidade foi superior, o que 

significa que as perdas internas foram maiores. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 24 - Curvas de carga e descarga (a) e potencial em função da capacidade para o 2º e 6º ciclos 

durante a carga e descarga (b) para caudal de 10 mL min-1 e densidade de 40 mA cm -2. 

 

A célula de 16 cm2 com a configuração convencional, devido a um bloqueio do programa, 

deixou de estar operacional, não sendo possível a obtenção de novas placas de grafite com a 

mesma configuração em tempo útil para o presente projeto. Desta forma, utilizaram-se placas 

de grafite com uma configuração em serpentina.  

Na Figura 25 estão ilustradas as placas de grafite com configuração convencional: 

operacional (Figura 25b) e após a oxidação (Figura25a). 
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Figura 25 - Placas de grafite com configuração convencional operacional (b) e após oxidação (a). 

 

4.2.4 Otimização do caudal de eletrólito a 40 mA cm-2 na célula de 16 cm2 e configuração 

em serpentina 

O caudal de eletrólito teve de ser novamente otimizado tendo em conta a modificação da 

configuração, assim como a compressão do elétrodo. A compressão do elétrodo é um parâmetro 

vital: o aumento da compressão (e consequentemente da densidade das fibras de carbono) 

aumenta a condutividade elétrica e reduz as resistências de contato, no entanto também 

diminui a porosidade do elétrodo sendo prejudicial para o transporte do eletrólito. A 

compressão ótima obtida para esta configuração é de 35 %.  

A uma densidade de corrente de 40 mA cm-2 na célula de 16 cm2 e configuração em 

serpentina,  foram efetuados 6 ciclos de carga e descarga com o objetivo de determinar as 

eficiências coulômbica, voltaica e energética e a perda de capacidade para cada caudal (Tabela 

6). Como a configuração em serpentina tem uma maior queda de pressão foi necessário utilizar 

caudais mais elevados [36]. 

Tabela 6 – CE, VE, EE e perda de capacidade para caudais entre 70 e 130 mL min-1 a uma densidade de 

40 mA cm-2, configuração em serpentina. 

Caudal, 

mL min-1 

CE, 

% 

VE, 

% 

EE, 

% 

Perda de capacidade, 

% 

70 95,3 90,5 86,3 7,5 

100 95,7 89,7 85,8 9,2 

130 96,1 71,8 69,0 4,1 

a) b) 



Desenvolvimento e Otimização de Baterias Redox de Caudal de Vanádio 

Resultados e Discussão 38 

Para o caudal de 70 mL min-1 houve perturbações durante os ciclos, havendo uma grande 

discrepância nas eficiências de ciclo para ciclo, talvez devido a uma distribuição não uniforme 

do eletrólito pelo elétrodo de feltro de grafite (com possíveis zonas mortas), afetando o 

desempenho da bateria. Entre os restantes caudais, o valor mais favorável de eficiência 

energética (86%) foi obtido para o caudal de 100 mL min-1. De realçar que os testes a 130 mL 

min-1 foram obtidos após a célula ter sido sujeita a valores de potencial elevados devido à falha 

da estação eletroquímica. A placa de grafite da semi-célula, associada à reação da Equação 1, 

ficou parcialmente oxidada (Figura 26) e foi sujeita a tratamento para retirar a parte afetada 

(Figura 27). 

 

Figura 26 - Placa de grafite com configuração em serpentina oxidada. 

 

O efeito deste incidente no desempenho da célula não é claro mas sabe-se que a eficiência 

energética de 130 mL min-1 diminuiu 15% quando comparada com o caudal de 100 mL min-1. 

 

Figura 27 - Placa de grafite com configuração em serpentina após limpeza da superfície. 

Para dar continuidade ao estudo foi necessário verificar se a compressão ótima se manteve, 

tendo em conta o tratamento efetuado para retirar a parte oxidada: a compressão do elétrodo 
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da semi-célula com a placa de grafite oxidada foi alterada para 45 % enquanto que a compressão 

do elétrodo da outra semi-célula manteve-se a 35 % da sua espessura inicial. 

Para os caudais de 100 e 130 mL min-1 a 40 mA cm-2 na célula de 16 cm2 e configuração em 

serpentina, foram efetuados 4 ciclos de carga e descarga com o objetivo de comparar o 

desempenho da bateria, após otimização da compressão dos elétrodos (Tabela 7).  

Tabela 7 - CE, VE, EE e perda de capacidade para os caudais de 100 e 130 mL min-1 a uma densidade 

de 40 mA cm-2, configuração em serpentina após otimização da compressão. 

Caudal, 

mL min-1 

CE, 

% 

VE, 

% 

EE, 

% 

Perda de capacidade, 

% 

100  91,6 89,7 82,2 12,6 

130  91,1 86,8 79,1 13,1 

 

Após otimização da compressão dos elétrodos, a CE diminuiu 5% para os dois caudais 

testados quando comparado com os valores da Tabela 6. A VE aumentou de 72 % para 87%, para 

o caudal de 130 mL min-1, após otimização da compressão. A perda de capacidade também 

aumentou para os dois caudais, indicando maiores perdas internas. A eficiência energética é 

superior para o caudal de 100 mL min-1 e, como base nesta avaliação, selecionou-se este caudal 

como o caudal ótimo para posteriores caraterizações eletroquímicas na célula. 

A Figura 28 mostra os 4 ciclos de carga/descarga realizados para o caudal de 100 mL min-1 

a uma densidade de corrente de 40 mA cm-2 e o potencial em função da capacidade para o 2º 

e 4º ciclos, para uma configuração em serpentina, após a otimização da compressão do 

elétrodo. 
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(b) 

Figura 28 - Curvas de carga e descarga (a) e potencial em função da capacidade para o 2º e 4º ciclos 

durante a carga e descarga (b) para caudal de 100 mL min-1 a densidade de 40 mA cm -2, configuração 

em serpentina após otimização da compressão do eletrodo. 

 

As curvas de polarização para os caudais de 100 mL min-1 e 130 mL min-1  estão apresentadas 

na Figura 29 e foram obtidas carregando totalmente a bateria e medindo-se o potencial em 

função da densidade de corrente (em controlo potencióstato) à medida que a bateria vai 

descarregando. 

 

Figura 29 - Curvas de polarização para os caudais de 100 e 130 mL min-1. 

 

Os dois caudais apresentaram comportamento semelhante até 80 mA cm-2 mas com o 

aumento da densidade de corrente, o caudal de 100 mL min-1 tornou-se mais favorável. A 

densidade de corrente limite foi mais elevada para o caudal de 130  mL min-1 e menor para 100 

mL min-1, com 298 e 280 mA cm-2, respetivamente. O pico de potência foi aproximadamente 
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3,8 W para os dois caudais. Para densidades de corrente mais elevadas, resistências à 

transferência de massa tornam-se mais relevantes. 

As curvas de Nyquist para a configuração em serpentina (após a oxidação da placa de grafite 

e alteração da compressão do elétrodo), para os caudais de 100 e 130 mL min-1, estão 

apresentadas na Figura 30.  

 

Figura 30 - Diagrama de Nyquist para os caudais de 100 e 130 mL min-1. 

 

A resistência óhmica obtida foi de 1,47 Ω cm2, superior quando comparada com a 

configuração convencional (1,35 Ω cm2). 

 

4.2.5 Caracterização dos elétrodos a 40 mA cm-2 na célula de 16 cm2 e configuração em 

serpentina   

Após a otimização do caudal a 40 mA cm-2 na célula de 16 cm2 e configuração em serpentina, 

os elétrodos de feltro de grafite tratados termicamente e com um tempo adicional de UV/O3 

de 10 minutos foram testados na bateria para um caudal de 100 mL min-1. 

Pela curva de polarização para este procedimento, para o caudal de 100 mL min-1, obteve-

se uma densidade de corrente limite de 293 mA cm-2 e uma potência máxima de 3,8 W.  

Na Figura 31 está apresenta a curva de Nyquist para os elétrodos de feltro de grafite 

tratados termicamente e com um tempo adicional de UV/O3 de 10 minutos. 
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Figura 31 – Diagrama de Nyquist para os GFs tratado termicamente e com um tempo adicional de 

exposição de UV/O3 de 10 minutos. 

 

A resistência óhmica obtida foi de 1,57 Ω cm2 para o feltro de grafite tratado termicamente 

e com tempo de exposição de UV/O3 de 10 minutos enquanto que para o elétrodo tratado 

termicamente foi de 1,47 Ω cm2. A resistência óhmica é mais alta quando comparada com a 

que foi obtida para a célula montada com os elétrodos tratados termicamente e isto deve-se 

ao aumento das perdas internas. Considerando que o desempenho da membrana aniónica não 

sofreu alterações, então houve uma degradação do elétrodo no que respeita ao transporte de 

carga.  

Para os elétrodo tratados termicamente e com um tempo de exposição adicional de UV/O3 

de 10 minutos foram realizados 4 ciclos de carga e descarga com o objetivo de obter as 

eficiências e compará-las com o elétrodo tratado termicamente (elétrodo de referência). A VE 

foi de 65 %, inferior à obtida para o elétrodo com o tratamento térmico (90 %) para o mesmo 

caudal de 100 mL min-1, densidade de corrente de 40 mA cm -2 e mesma configuração.  

A célula de 16 cm2 com uma configuração em serpentina deixou de estar operacional, não 

sendo possível a obtenção de novas placas de grafite com a mesma configuração em tempo útil 

para o presente projeto. No sentido de testar os elétrodos que faltavam, nomeadamente os 

elétrodos oxidados quimicamente, foi utilizada uma outra célula disponível no laboratório. Uma 

célula de 25 cm2 foi utilizada para as restantes caraterizações eletroquímicas, cujas condições 

operatórias tinham sido já previamente otimizadas pelo grupo de investigação.  
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4.2.6 Caracterização dos elétrodos a 160 mA cm-2 na célula de 25 cm2 e folhas de grafite 

A célula de 25 cm2 foi montada com folhas de grafite para testar os elétrodos oxidados 

quimicamente com uma compressão de 25 % da sua espessura inicial a uma densidade de 

corrente de 160 mA cm-2 e um caudal de 276 mL min-1 (condições otimizadas pelo grupo de 

investigação). 

Para os elétrodos sujeitos a oxidação química foram realizados 10 ciclos de carga e descarga 

para se obter as eficiências e perda de capacidade e comparar com o elétrodo tratado 

termicamente (elétrodo de referência) (Tabela 8). 

Tabela 8 - CE, VE, EE e perda de capacidade para elétrodos tratados termicamente e com oxidação 

química, após 10 ciclos de operação a 160 mA cm-2. 

Tratamento 
Caudal, 

mL min-1 

CE, 

% 

VE, 

% 

EE, 

% 

Perda de 

capacidade, 

% 

Térmico 

276 

98,0 67,7 66,3 22,9 

Oxidação 

Química 
96,5 56,9 54,9 24,0 

 

Pela Tabela 8, o tratamento térmico foi o tratamento mais eficaz ao elétrodo de feltro de 

grafite, com uma eficiência energética de 66% e perda de capacidade de 23%. O elétrodo sujeito 

a oxidação quimica apresentou uma eficiência energética inferior, de 55 %, e uma perda de 

capacidade ligeiramente maior (24 %). 
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5 Conclusões 

Este projeto teve como principal objetivo a otimização de uma bateria redox de caudal de 

vanádio, à escala laboratorial, seguindo diferentes estratégias para melhorar a atividade 

eletroquímica dos elétrodos de feltro de grafite.  

Os elétrodos de feltro de grafite foram submetidos a pré-tratamento com ácido sulfúrico e 

tratamento térmico e, adicionalmente, os elétrodos (inclusive o elétrodo tal como recebido) 

foram sujeitos a exposição UV/O3. Além disso, os elétrodos de feltro de grafite foram sujeitos 

a uma oxidação química. Os elétrodos resultantes foram caraterizados recorrendo a ATG e 

SEM/EDS, para verificar a presença de grupos funcionais oxigenados e avaliar a morfologia da 

superfície dos elétrodos, respetivamente. Posteriormente, os elétrodos foram caraterizados 

electroquimicamente numa célula eletroquímica, onde foram efetuadas curvas de carga e 

descarga, EIS e curvas de polarização.  

O tratamento térmico (415 °C durante 12 h sob ar reconstituído) provou ser o tratamento 

mais eficaz para ativar os elétrodos de feltro de grafite. Este tratamento foi muito efetivo para 

a introdução de grupos funcionais e sítios ativos para as reações redox, aumentando 

significativamente o desempenho da bateria, independentemente da configuração da célula e 

densidade de corrente. 

O tratamento adicional com UV/O3 aos elétrodos (imaculados, pré-tratados e tratados 

termicamente) não introduziu grupos funcionais oxigenados em número significativo. Os 

elétrodos, quando testados na bateria, apresentaram eficiências energéticas inferiores, quando 

comparados com os elétrodos tratados termicamente. 

A oxidação química, embora introduza grupos funcionais, não se tornou efetiva porque o 

desempenho dos elétrodos foi menor comparativamente ao obtido para os elétrodos tratados 

termicamente. 

 

5.1 Objetivos Realizados 

Este projeto permitu verificar a possibilidade de melhorar o desempenho de elétrodos de 

feltro de grafite implementando diferentes tratamentos.  

A comparação da morfologia da superfície dos elétrodos desenvolvidos foi possível através 

da análise termogravimétrica, microscopia eletrónica de varrimento e espetroscopia de energia 

dispersiva.  

Sempre que necessário, as condições operatórias foram otimizadas para as células 

eletroquímicas utilizadas, com as diferentes configurações dos pratos bipolares. 
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5.2 Limitações e Trabalho Futuro 

Por motivos alheios, o inicio desta dissertação foi mais tarde do que o agendado tendo sido 

uma limitação em termos de tempo laboral. 

A necessidade de alterar a célula eletroquímica a ser usada foi uma outra limitação deste 

projeto. Tal se deve ao facto da estação eletroquímica bloquear, não sendo possível em tempo 

útil a reposição das células (tempo de compra típica demorada). 

A densidade de corrente de referência escolhida inicialmente (80 mA cm-2) mostrou ser 

demasiado elevada para testar os elétrodos desenvolvidos tendo sido necessário escolher uma 

densidade de corrente mais baixa, 40 mA cm-2. Esta nova densidade de corrente tornava os 

ciclos de carga de descarga muito demorados (25 h para 4 ciclos). 

Num trabalho futuro seria interessante perceber, de forma mais aprofundada, o feito que 

os tratamentos desenvolvidos, como a exposição UV/O3 e a oxidação química, têm no 

desempenho da bateria. Nomeadamente a utilização da espetroscopia de fotoeletrões de raios 

X (XPS) para obter a informação sobre as ligações químicas dos elementos detetados na análise 

SEM/EDS. 

A modificação dos elétrodos por oxidação química pode ser analisada partindo do elétrodo 

tratado termicamente e não do elétrodo imaculado. 

 

5.3 Apreciação Final 

A realização deste projeto permitiu conhecer o funcionamento de uma bateria redox de 

caudal de vanádio, à escala laboratorial, assim como as técnicas de caraterização eletroquímica 

(curvas de carga e descarga, a técnica de EIS e curvas de polarização).  

Este projeto permitiu a integração num grupo de investigação dinâmico e com vários 

projetos a decorrer na área da eletroquímica. Os conhecimentos transmitidos pelo grupo 

permitiram um desenvolvimento intelectual e pessoal. As dificuldades encontradas foram 

superadas graças ao apoio e sabedoria do grupo, levando a uma aprendizagem enriquecedora, 

que será muito útil no futuro. 
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