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de lítio que se desloca do cátodo para o ânodo atravessando o separador, um eletrão
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utilizando linguagens de programação tais como C ++, Fortran, etc.
As simulações podem considerar modelos térmicos, mecânicos e eletromagnéticos,
entre outros, que fornecem valiosos contributos complementares ao modelo eletroquímico,
aquele que melhor descreve os processos fundamentais que ocorrem no funcionamento de
baterias. A Figura 4 mostra a interligação entre os vários modelos que podem ser aplicados nas
baterias de iões de lítio, bem como os dados de entrada necessários para cada modelo e os
tipos de resultados obtidos nas simulações.

Figura 4 – Diferentes modelos utilizados na simulação de baterias de iões de lítio e suas
interligações.
Fig. 4 - Diferentes modelos
utilizados na simulação de baterias
de iões de lítio e suas interligações.
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Figura 3 – a) Representação esquemática das variações dos parâmetros geométricos na
geometria interdigitada; b) Otimização do valor da capacidade em função do número de dígitos
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sendo a o valor médio da área da interface entre a matriz
CE,max,
raio das
esféricas
ativo (estrutura
cristalina
quepartículas
funciona como
reser-do material ativo (estrutura cristalina que funciona como
sólida do elétrodo e o eletrólito.
vatório de
iões de lítio de
no iões
qual “saem”
eno
“entram”
os
2 𝐶𝐶 processo
reservatório
de
lítio
qual
"saem"
e
os
iões
de
lítio 𝜕𝜕no
carga e
𝜕𝜕𝐶𝐶modelada
2 𝜕𝜕𝐶𝐶𝐸𝐸uma de
𝐿𝐿
𝐸𝐸
𝐸𝐸
e sólida e uma fase porosa preenchida pelo eletrólito (daí ser
A"entram"
difusão𝜀𝜀 𝜕𝜕𝐶𝐶
pode
ser(𝐷𝐷
usando
= ∇.
∇𝐶𝐶𝐷𝐷
)𝐿𝐿𝐿𝐿 +
𝑎𝑎(1
=
+− 𝑡𝑡 + )𝑗𝑗
[
] + equação de diiões de lítio no processo de carga e descarga, respe𝑒𝑒𝑒𝑒
𝐿𝐿
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟 2
𝑟𝑟 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝐿𝐿𝐿𝐿
𝜕𝜕𝜕𝜕
fusão radialmente
simétrica
(considerando
forma esférica
és da qual
se farádescarga,
a intercalação
ou ade
extração
dosiónica
iões
deefetiva na de difusão
respetivamente)
r, coeficiente
iónica efetiva
na fase
líquida Def, acoeficiente
tivamente)
r, coeficiente
difusão
para
as
partículas
do
material
ativo
nos
elétrodos),
como é
ntes materiais
ativos aplicados
no ânodode
e difusão
no cátodo,
fase líquida
Def, coeficiente
desão
lítio na fase
de difusão
de lítio na fase sólida DLi, condutividade
iónica
efetiva na fase líquida Kef,
apresentado
na
equação:
sólida Dconcentração
fase líquida
ntes parâmetros:
máximaiónica
de lítioefetiva
na fase na
sólida
Li, condutividade
Kef, condutividade
efetiva
na
fase
sólida
condutividade
elétrica
efetiva
na s
fase
sólida ef, sendo esta dependente
do
valor da
ef,
icas do material
ativo
(estruturaelétrica
cristalina
que funciona
como
𝐹𝐹𝐹𝐹
𝜕𝜕𝐶𝐶𝐸𝐸
𝜕𝜕 2 𝐹𝐹𝐹𝐹
𝐶𝐶𝐸𝐸
𝐸𝐸 (−
𝑗𝑗=0 {𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
(2𝑅𝑅𝑅𝑅
) −2 𝜕𝜕𝐶𝐶
)}
𝜕𝜕𝐶𝐶𝐿𝐿 𝑗𝑗𝐿𝐿𝐿𝐿 + =
(2)
sendo
esta
dependente
do
valor
da
condutividade
𝐷𝐷
+
+
[
]
𝐿𝐿𝐿𝐿
2𝑅𝑅𝑅𝑅
)𝑗𝑗𝐿𝐿𝐿𝐿+
𝜀𝜀
= ∇. 𝜕𝜕𝜕𝜕
(𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒 ∇𝐶𝐶𝐿𝐿 ) +
al "saem" e "entram" os iões de lítio no processo de carga e
𝜕𝜕𝑟𝑟𝑎𝑎(1
condutividade
elétrica
na fase
, da porosidade
 a2 e −𝑟𝑟c,𝑡𝑡𝜕𝜕𝜕𝜕do
coeficiente de
𝜕𝜕𝜕𝜕dos elétrodos
elétrica na
fase sólida s, da
porosidade
dos sólida
elétrodos
ciente de difusão iónica efetiva na fase líquida Def, coeficiente
ea e ec, do
coeficiente b,
de Bruggeman
b, volume
da fraçãodos
de aditivos de condução elétrica (fillers) em cada elétrodo
Bruggeman
de
lida DLi, condutividade
iónica efetivada
nafração
fase líquida
,
em que a variação da taxa de concentração de lítio na fase
volume dos aditivos
de condução
elétricaKef(fillers)
em
CE, ao
do raio
r da partícula
material
a fase cada
sólida elétrodo
ef,fa sendo
esta
dependente
do
valor
da
e efcf,a edoefcpotencial
elétrico
nana
fase
L. Para
o longo
potencial
elétrico
na fasede
sólida
dosativo
, do potencial
elétrico
faselíquidasólida
0
𝜂𝜂 = 𝜑𝜑de
𝑢𝑢𝜕𝜕𝐶𝐶
𝐹𝐹𝐹𝐹
𝐹𝐹𝐹𝐹
2𝜑𝜑
𝐸𝐸 −
𝐿𝐿 − 2
depende
do
coeficiente
difusão
de
lítio
na
fase
sólida
D .
𝜕𝜕𝐶𝐶
𝜕𝜕
𝐶𝐶
𝐸𝐸) − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
jL. Para
o potencial
na fasede
sólida dos
ida , dalíquida
porosidade
dos elétrodos
 a e elétrico
𝑗𝑗𝐿𝐿𝐿𝐿 + = 𝐸𝐸𝑗𝑗0=
{𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
c, do coeficiente
𝐷𝐷𝐿𝐿𝐿𝐿o([ 2𝑅𝑅𝑅𝑅
+ do 𝐸𝐸potencial
](− 2𝑅𝑅𝑅𝑅 )} na fase Li
2
elétrodos

valor
E é introduzida uma função de interpolação que traduz
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟
𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜕𝜕
elétrodos
jE é introduzida
uma
de interpolaPor sua vez, a densidade de corrente jLi+, está associada às
me dos aditivos
de condução
elétrica (fillers)
em função
cada elétrodo
ção
que
traduz
o
valor
do
potencial
na
fase
sólida
de
diferenças
potencial
entre
as fases
sólida e líquida,
sendo
sólida
de cada
elétrodo
em função
da concentração dedelítio
na fase
sólida
do mesmo
elétrodo.
fase líquida L. Para
o potencial
elétrico
na fase sólida
dos
cada elétrodo em função da concentração de lítio na
descrita pela equação de Butler-Volmer:
nção de interpolação
queinterpolação
traduz o valor dodepende
potencial nado
fase
+
Esta
material
em
elétrodo. 2𝑅𝑅𝑅𝑅
fase sólida
do
mesmo
elétrodo.
Esta interpolação
de-ativo aplicado−∇.
(𝐾𝐾cada
𝑒𝑒𝑒𝑒 ∇𝜑𝜑 𝐿𝐿 ) = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝐿𝐿𝐿𝐿 + + 𝐹𝐹 (1 − 𝑡𝑡 )∇. [∇𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝐶𝐶𝐿𝐿 )]
0
𝐹𝐹𝐹𝐹
𝐹𝐹𝐹𝐹
o da concentração
de
lítio
na
fase
sólida
do
mesmo
elétrodo.
𝜂𝜂
=
𝜑𝜑
−
𝜑𝜑
−
𝑢𝑢
pende do material ativo aplicado em cada elétrodo.
𝐸𝐸 ( 𝐿𝐿 ) − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (−
(3)
𝑗𝑗𝐿𝐿𝐿𝐿 + = 𝑗𝑗0 {𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
)}
2𝑅𝑅𝑅𝑅
2𝑅𝑅𝑅𝑅
terial ativo aplicado em cada elétrodo.
Atualmente as baterias têm um separador constituído
por um material polimérico poroso preenchido pelo
Sendo F a constante de Faraday no qual h é definido como
eletrólito. Os parâmetros do separador a considerar
2𝑅𝑅𝑅𝑅
o potencial
de ativação (overpotential)
traduz
diferença de
nas simulações são a porosidade es, o coeficiente de
(01 − 𝑡𝑡 +e)∇.
[∇𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐶𝐶a𝐿𝐿 )]
−∇. (𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒 ∇𝜑𝜑𝐿𝐿 ) = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝐿𝐿𝐿𝐿 + +
𝐹𝐹 𝑢𝑢
𝜂𝜂
=
𝜑𝜑
−
𝜑𝜑
−
+
𝐸𝐸
𝐿𝐿
−∇.
(𝜎𝜎
∇𝜑𝜑
)
=
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗
potencial
entre
as
fases
sólida
e
líquida
do
elétrodo
(jE – jL)
𝑒𝑒𝑒𝑒
𝐸𝐸
𝐿𝐿𝐿𝐿
difusão efetiva dos iões Def,S, a condutividade efeti0
face
à
tensão
da
bateria
em
circuito
aberto
u
:
8
va dos
8 iões Kef,S, o coeficiente de Bruggeman b e a
tortuosidade t, uma vez que os iões não atravessam

(1)

e lítio com geometria convencional.

2𝑅𝑅𝑅𝑅

𝑏𝑏 𝑡𝑡 + )∇. [∇𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝐶𝐶 )]
(1 −
−∇. (𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒 ∇𝜑𝜑𝐿𝐿 ) = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝐿𝐿𝐿𝐿 +𝐷𝐷+
𝐿𝐿
𝑒𝑒𝑒𝑒 =
𝐹𝐹 𝐷𝐷𝑖𝑖 𝜀𝜀

−∇. (𝜎𝜎𝑒𝑒𝑒𝑒 ∇𝜑𝜑𝐸𝐸 ) = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝐿𝐿𝐿𝐿 +

Para os físicos e amigos da física.
w w w . g a z e t a d E f i s i c a . s p f. p t

(1)
(2)

(3)
(2)
(1)

(4)
(2)(3)

(5)
(4)
(3)

(5)
(4)(6)

(5)(7)

(6)
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𝜕𝜕𝐶𝐶𝐿𝐿

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑎𝑎(1 − 𝑡𝑡 + )𝑗𝑗 +𝐹𝐹𝐹𝐹
= ∇. (𝐷𝐷 {𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
∇𝐶𝐶𝐿𝐿 ) +
( ) − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (−𝐿𝐿𝐿𝐿2𝑅𝑅𝑅𝑅 )}
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑗𝑗𝐿𝐿𝐿𝐿 + = 𝑗𝑗0𝑒𝑒𝑒𝑒
𝜕𝜕𝐶𝐶𝐸𝐸
𝜕𝜕 22𝑅𝑅𝑅𝑅
𝐶𝐶𝐸𝐸
2 𝜕𝜕𝐶𝐶
𝜕𝜕𝐶𝐶
= 𝐷𝐷
+ 𝜕𝜕𝐶𝐶 𝐸𝐸+])𝑗𝑗 +
𝜕𝜕𝐶𝐶𝜕𝜕𝜕𝜕
𝐶𝐶𝐸𝐸2𝑎𝑎(12𝑟𝑟−
𝜀𝜀 𝐿𝐿 = ∇.
(𝐷𝐷=𝑒𝑒𝑒𝑒𝐷𝐷∇𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 )𝜕𝜕[ 2𝜕𝜕𝑟𝑟
+
𝑡𝑡 𝐿𝐿𝐿𝐿
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝐸𝐸
𝐸𝐸
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝐿𝐿𝐿𝐿 [ 𝜕𝜕𝑟𝑟 2 + 𝑟𝑟 𝜕𝜕𝜕𝜕 ]
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜀𝜀

𝜕𝜕 2 𝐶𝐶𝐸𝐸

𝜕𝜕𝐶𝐶𝐸𝐸

2 𝜕𝜕𝐶𝐶𝐸𝐸

𝜂𝜂𝜕𝜕𝜕𝜕==𝜑𝜑𝐷𝐷
−[𝜑𝜑𝜕𝜕𝑟𝑟𝐿𝐿 2−+𝑢𝑢 0𝑟𝑟
𝐸𝐸 𝐿𝐿𝐿𝐿

(1)
(3)
(2)
(1)
(2)

(4)

]

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝐹𝐹𝐹𝐹
𝐹𝐹𝐹𝐹
𝑗𝑗𝐿𝐿𝐿𝐿 + =𝜕𝜕𝐶𝐶𝑗𝑗𝐸𝐸0 {𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝐹𝐹𝐹𝐹
𝜕𝜕 2 𝐶𝐶)
2 𝜕𝜕𝐶𝐶𝐸𝐸(−
)}
𝐸𝐸 − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝐹𝐹𝐹𝐹
2𝑅𝑅𝑅𝑅
2𝑅𝑅𝑅𝑅
=
𝐷𝐷
+
[
]
𝐿𝐿𝐿𝐿
densidade
corrente
equação (3),
𝑗𝑗 +j =é 𝑗𝑗uma
(2𝑅𝑅𝑅𝑅
)} que depen𝜕𝜕𝑟𝑟)2 − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑟𝑟 de
𝜕𝜕𝜕𝜕(−
0 {𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝜕𝜕𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 0 𝜕𝜕𝜕𝜕
2𝑅𝑅𝑅𝑅
+
𝜀𝜀 instante
= ∇. (𝐷𝐷das
em cada
𝑒𝑒𝑒𝑒 ∇𝐶𝐶concentrações
𝐿𝐿 ) + 𝑎𝑎(1 − 𝑡𝑡 )𝑗𝑗𝐿𝐿𝐿𝐿e+ da difusão dos
𝜕𝜕𝜕𝜕

Na
de
iões entre as fases sólida e líquida.
𝐹𝐹𝐹𝐹2𝑅𝑅𝑅𝑅

+ ) 𝐹𝐹𝐹𝐹
−∇. (𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝐿𝐿𝐿𝐿 +( + ) −(1𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
− 𝑡𝑡(−
∇. [∇𝑙𝑙𝑙𝑙
𝐿𝐿 ) 𝑗𝑗= {𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
+ =
𝑗𝑗 ∇𝜑𝜑
)}(𝐶𝐶𝐿𝐿 )]

𝐹𝐹
0
𝐿𝐿𝐿𝐿
O potencial elétrico
na
fase2𝑅𝑅𝑅𝑅
líquida
jL, é2𝑅𝑅𝑅𝑅expresso pela
𝜂𝜂
=
𝜑𝜑
−
𝜑𝜑
−
𝑢𝑢 0processos
𝐸𝐸
𝐿𝐿
𝐹𝐹𝐹𝐹
𝐹𝐹𝐹𝐹
lei de Ohm 𝑗𝑗 considerando
os
que contri0
(2𝑅𝑅𝑅𝑅
𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝜂𝜂==𝑗𝑗0𝜑𝜑{𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝐸𝐸 − 𝜑𝜑
𝐿𝐿 2−)𝑢𝑢− 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (− 2𝑅𝑅𝑅𝑅 )}
buem para as variações
locais
concentração
iónica (difu𝜕𝜕𝐶𝐶𝐸𝐸
𝜕𝜕 𝐶𝐶da
2 𝜕𝜕𝐶𝐶𝐸𝐸
𝐸𝐸
= 𝐷𝐷𝐿𝐿𝐿𝐿 [ 2 +
]
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟
𝑟𝑟 𝜕𝜕𝜕𝜕
são e extração ou intercalação):

𝜂𝜂 = 𝜑𝜑𝐸𝐸 − 𝜑𝜑𝐿𝐿 − 𝑢𝑢 0
2𝑅𝑅𝑅𝑅

)∇.
−∇. (𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒 ∇𝜑𝜑𝐿𝐿 ) = −∇.
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑡𝑡 +𝐿𝐿𝐿𝐿
+ [ ∇𝑙𝑙𝑙𝑙 ( 𝐶𝐶𝐿𝐿 )]
(𝜎𝜎+𝑒𝑒𝑒𝑒+∇𝜑𝜑
)(1=−𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗
2𝑅𝑅𝑅𝑅
𝐹𝐹𝐸𝐸
+ +
−∇. (𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒 ∇𝜑𝜑𝐿𝐿 )𝜂𝜂==𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗
𝜑𝜑𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿−
𝜑𝜑𝐿𝐿 −(𝑢𝑢10− 𝑡𝑡 + )∇. [∇𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐶𝐶𝐿𝐿 )]

𝑗𝑗𝐿𝐿𝐿𝐿 + = 𝑗𝑗0 {𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (

𝐹𝐹
𝐹𝐹𝐹𝐹

) − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (−

𝐹𝐹𝐹𝐹

(5)

)}

2𝑅𝑅𝑅𝑅potencial j2𝑅𝑅𝑅𝑅
Já na fase sólida, o cálculo do
2𝑅𝑅𝑅𝑅
E, é obtido a partir
(1 − 𝑡𝑡 + )∇.
[∇𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐶𝐶𝐿𝐿 )]
−∇. (𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒 ∇𝜑𝜑𝐿𝐿 ) = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝐿𝐿𝐿𝐿 + +
𝐹𝐹
de fluxo de iões de lítio de 𝐷𝐷acordo
com a lei de Faraday:
= 𝐷𝐷 𝜀𝜀 𝑏𝑏
𝑒𝑒𝑒𝑒 2𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑖𝑖

(1 − 𝑡𝑡 + )∇. [∇𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐶𝐶𝐿𝐿 )]
−∇. (𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒 ∇𝜑𝜑𝐿𝐿 ) = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝐿𝐿𝐿𝐿 + +
−∇. (𝜎𝜎𝑒𝑒𝑒𝑒 ∇𝜑𝜑𝐸𝐸𝐹𝐹) = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝐿𝐿𝐿𝐿 +
) =𝑢𝑢 0𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝐿𝐿𝐿𝐿 +
𝜂𝜂 −∇.
= 𝜑𝜑(𝜎𝜎
−∇𝜑𝜑
𝜑𝜑𝐿𝐿𝐸𝐸 −
𝐸𝐸 𝑒𝑒𝑒𝑒

(6)

𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐾𝐾𝑖𝑖 𝜀𝜀 𝑏𝑏

−∇. iónica
(𝜎𝜎𝑒𝑒𝑒𝑒 ∇𝜑𝜑efetivo
𝐸𝐸 ) = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗
𝐿𝐿𝐿𝐿 + fase líquida é reduO coeficiente de difusão
na
𝑏𝑏
𝐷𝐷
=
𝐷𝐷
𝜀𝜀
𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑖𝑖
zido do coeficiente de difusão iónica
por+ um fator que tem em
2𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑏𝑏
𝐷𝐷
(𝜎𝜎
∇𝜑𝜑
𝑒𝑒𝑒𝑒
(1 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗
)+∇. [∇𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐶𝐶𝐿𝐿 )]
+=
(𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒 ∇𝜑𝜑𝐿𝐿 ) =−∇.
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗
+ 𝐷𝐷𝐸𝐸𝑖𝑖 )𝜀𝜀 =
− 𝑡𝑡𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑒𝑒𝑒𝑒
𝐿𝐿𝐿𝐿
conta a−∇.
tortuosidade,
expressando-se
por:
𝐹𝐹
𝜎𝜎𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝜎𝜎(1 − 𝑏𝑏𝜀𝜀 − 𝜀𝜀𝑓𝑓 )
𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐷𝐷𝑖𝑖 𝜀𝜀
𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐾𝐾𝑖𝑖 𝜀𝜀 𝑏𝑏
𝐾𝐾𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒
= 𝐾𝐾𝑖𝑖 𝑖𝑖𝜀𝜀𝜀𝜀𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐷𝐷

(7)

expressão semelhante se aplica à condutividade iónica efeti−∇. (𝜎𝜎𝑒𝑒𝑒𝑒 ∇𝜑𝜑𝐸𝐸 ) =iónica:
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝐿𝐿𝐿𝐿 +
va relativamente à condutividade
𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐾𝐾𝑖𝑖 𝜀𝜀 𝑏𝑏
𝜎𝜎𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝜎𝜎(1 − 𝜀𝜀 − 𝜀𝜀𝑓𝑓 )
𝜎𝜎𝑒𝑒𝑒𝑒 =
𝜎𝜎(1
𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒
=−
𝐾𝐾𝑖𝑖𝜀𝜀𝜀𝜀 𝑏𝑏− 𝜀𝜀𝑓𝑓 )

(8)

𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐷𝐷𝑖𝑖 𝜀𝜀 𝑏𝑏

sendo e a porosidade 𝜎𝜎de
cada elétrodo e b = 1,5 é o coefi𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝜎𝜎(1 − 𝜀𝜀 − 𝜀𝜀𝑓𝑓 )
ciente de Bruggeman que melhor se ajusta à distribuição das
formas geométricas dos
𝜎𝜎𝑒𝑒𝑒𝑒 poros.
= 𝜎𝜎(1 − 𝜀𝜀 − 𝜀𝜀𝑓𝑓 )
Por seu turno, a condutividade
elétrica efetiva dos elétrodos
𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐾𝐾𝑖𝑖 𝜀𝜀 𝑏𝑏
é diminuída da condutividade elétrica de cada material ativo
em cada elétrodo devido às respetivas porosidades e frações
de aditivos (fillers):
𝜎𝜎𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝜎𝜎(1 − 𝜀𝜀 − 𝜀𝜀𝑓𝑓 )

(9)

No separador
Os iões de lítio difundem-se através do separador, não havendo aí lugar a processos de oxidação/redução ou, equivalentemente, de intercalação/extração. Neste caso o processo de difusão iónica é descrita por uma equação mais
simples do que a equação (1) para os elétrodos:

𝜀𝜀𝑠𝑠

𝜕𝜕𝐶𝐶 𝐿𝐿
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜀𝜀𝑠𝑠

= ∇. (𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑠𝑠 ∇𝐶𝐶𝐿𝐿 )

𝜕𝜕𝐶𝐶 𝐿𝐿
𝜕𝜕𝜕𝜕

(10)

= ∇. (𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑠𝑠 ∇𝐶𝐶𝐿𝐿 )

À semelhança dos elétrodos, a equação (5) também descreve o potencial na fase líquida do separador, sendo a condutividade iónica efetiva dada por: 𝑏𝑏
𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑠𝑠 = 𝐾𝐾𝑖𝑖 𝜀𝜀𝑠𝑠

𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑠𝑠 = 𝐾𝐾𝑖𝑖 𝜀𝜀𝑠𝑠𝑏𝑏
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𝐷𝐷𝑖𝑖 𝜀𝜀𝑠𝑠𝑏𝑏

(11)

𝑠𝑠 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑠𝑠

𝐿𝐿

𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑠𝑠 = 𝐾𝐾𝑖𝑖 𝜀𝜀𝑠𝑠𝑏𝑏

(2)
De
(4)igual forma o coeficiente de difusão iónica efetivo
na
(3) fase líquida é expresso por:

(2)
(3)
(1)

(5)
(3)

𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑠𝑠 = 𝐷𝐷𝑖𝑖 𝜀𝜀𝑠𝑠𝑏𝑏

(12)

5. Considerações finais
(4)
(3) simulações computacionais descritas e apresenAs
(4)
tadas neste artigo à macro/micro-escala, permitem
(2)
obter uma previsão e otimização do desempenho
(4)baterias de iões de lítio tendo em conta os fenóde
(5)
(6)
menos
electroquímicos, térmicos e mecânicos que
(5)
(4)
ocorrem
durante o seu funcionamento. Ao mesmo
tempo, essas simulações contribuem para uma me(3)
lhor
compreensão desses fenómenos pela forma
(5)
como
se sucedem, se interligam e se condicionam
(7)
mutuamente,
permitindo observar o seu alcance e
(5)
a(6)sua extensão em todos os componentes de uma
(6)
(4)
bateria.
O recurso às simulações é fundamental não só para
(8)
a(6)
previsão de resultados experimentais, como também
(7) para melhorar os procedimentos experimentais
(7)
(6)
adotados
nos ensaios de laboratório. Não menos
(5)
importante, permitem um elevado número de testes
e (9)
estudos que a serem feitos em laboratório teriam
(7)
custos
financeiros elevadíssimos além de que demo(8)
rariam
tempos
infindos a realizar.
(8)
(7)
É pelas simulações computacionais que se torna
(6)
possível o desenvolvimento de modelos teóricos que
(8)
permitem
uma otimização das baterias tendo em
(9)
vista aplicações específicas, como, por exemplo, a
(9)
(8)
diminuição
da espessura ou do seu peso, uma vez
que
submarinos
de controlo remoto aplicados em
(7)
oceanografia,
inspeção
de pontes, de mapeamento,
(9)
bem como os sistemas de VANT (Veículo Aéreo Não
Tripulado
ou drone) necessitam de baterias leves que
(9)
alimentem os seus equipamentos (sensores, siste(8)
mas de sonar e de captação de imagem), sem comprometer a autonomia e a eficiência destes sistemas.
Baterias leves são igualmente relevantes em dispositivos médicos, etiquetas RFID e cartões inteligentes,
entre
outros. Será também através de simulações
(9)
computacionais que se irá assistir à evolução de baterias de estado sólido, em que os atuais eletrólitos
líquidos poluentes serão substituídos por eletrólitos
sólidos mais eficientes e ecológicos.
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