
 
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  
 

Estudos eletroquímicos do V2O5 mesoporoso em aplicações como 
cátodos em baterias secundárias de lítio. 

Edmar A. Moreira (IC)*1,  Dane T. Cestarolli (PQ)1, Leonardo M. da Silva (PQ)², Elidia M. Guerra (PQ)1   

 
1Universidade Federal de São João Del-Rei, ²Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
 *e-mail: edmar.moreira@live.com 
 
Palavras Chave: V2O5 mesoporoso, baterias de litio. 

Introdução 
As baterias de lítio são largamente utilizadas como 
suprimento energético para dispositivos eletrônicos, 
o que torna necessário o aprimoramento do seu 
desempenho eletroquímico. 
Materiais híbridos são formados por compostos 
orgânicos e inorgânicos através de uma relação 
sinérgica, originando um material com 
características diferenciadas daquelas que lhes 
deram origem [1]. É possível sintetizar materiais 
híbridos com o auxílio dos agentes templates 
(agentes diretivos estruturais) que permitem gerar 
estruturas hierarquicamente organizadas. Estes 
materiais podem ser inseridos na matriz do V2O5 
com o intuito de se formar mesoporos (os quais tem 
dimensões de 2,0–50 nm) através da intercalação 
dos mesmos na matriz do material receptor 
(hospedeiro), podendo gerar um material catódico 
que pode ser usado em baterias secundárias de lítio 
com o intuito de se obter amplificação de suas 
propriedades eletroquímicas. Deste modo, a 
inserção/desinserção de Li+ nos sítios ativos 
(gerados na matriz pelos templates) pode se tornar 
mais eficiente. Nosso interesse é justamente medir 
a eficiência agregada à bateria de lítio pelo método 
discutido. 

Resultados e Discussão 
A intercalação dos templates HDA e CTAB e, 
consequentemente, calcinação na matriz de V2O5 
geraram meso e macroporos. A seguir é possível 
visualizar o V2O5 mesoporoso antes e depois da 
calcinação:  
 

 
                 (a)                                   (b) 
Figura 1. MEV do V2O5 mesoporoso antes (a) e 
depois (b) da amostra ser calcinada. 
 
Foram realizadas voltametrias cíclicas (VC`s) no 
material, com e sem templates, em solução de 

acetonitrila contendo 0,1 mol/dm3 de LiClO4, os 
resultados são apresentados na Figura 2. 
 

 
(a)                                    (b) 

Figura 2. Voltametria cíclica do V2O5 mesoporoso 
com templates (a) e sem templates (b) 
 
Os voltamogramas apresentam picos de corrente 
no intervalo de potencial de -1,3 V a -0.40V (Fig. 
2a) e entre -1.3 V a 0.2 V (Fig. 2b). É possível 
perceber que houve melhora das características 
eletroquímicas do material, pois os picos estão bem 
definidos indicando maior inserção/desinserção de 
cátions nos sítios ativos deixados pelos templates 
após calcinação. Ainda, o voltamograma apresenta 
picos anódicos e catódicos definidos em ambos 
voltamogramas e é possível inferir que, após o 
processo de calcinação para a formação do material 
mesoporos, o pico de corrente foi superior ao da 
(Fig. 2a). Ao se analisar as reações redox de VV/IV, 
com a ocorrência concomitante da 
inserção/extração de íons Li+, ‘e perceptível que as 
melhorias, nas propriedades eletroquímicas do 
material, foram alcançadas após a calcinação e 
formação de poros no óxido. 

Conclusões 
Os estudos voltamétricos demonstraram que a 
introdução de templates e, posteriormente, 
calcinação amplificaram as propriedades 
eletroquímicas com melhorias significativas nas 
propriedades eletroquímicas, principalmente no que 
diz respeito ao processo de eletroinserção de íons 
lítio no V2O5. 
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