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RESUMO 
 

Neste trabalho apresentamos uma nova proposta de reprocessamento de 

LiCoO2 de baterias de íons lítio descartadas, através da combinação do processo de 

lixiviação e da síntese Pechini. O efeito da temperatura de calcinação e da adição de 

acetate de lítio durante a síntese sobre a estrutura do material foi avaliada por 

difração de raios-X, espectroscopia Raman e por microscopia eletrônica de 

varredura. De acordo com as analises a cristalinidade do material depende da 

temperatura de recozimento e da concentração de lítio presente Os resultados 

indicam que o material spinélio HT-LiCoO2 foi obtido a 750 oC por 24 h com a adição 

de sais de lítio durante a síntese. Os voltamogramas cíclicos apresentaram um 

comportamento reversível para as amostras com adição de lítio na faixa de potencial 

4.1/3.75 V e para as amostras obtidas sem adição extra de sais de lítio, o perfil 

voltamétrico apresentou-se irreversível. 

 
Palavras Chaves: baterias de íons lítio descartadas, síntese sol-gel, LiCoO2. 

 
INTRODUÇÃO 
 

A quantidade de baterias introduzida anualmente no mercado é impressionante, 

principalmente quando se analisa o notável mercado global e a previsão de 

crescimento: US$13,6 bilhões em 2001, para US$17,8 bi em 2006 e devendo passar 

US$23 bi em 2010(1). Com relação à telefonia celular especificamente os dados 
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divulgados pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) 

apontam que os telefones celulares permanecem em primeiro lugar entre os produtos 

mais exportados do setor, com volume de US$ 711 milhões. De 1994 a 1999, o número 

de telefones celulares passou de 800 mil para 17 milhões de aparelhos. Atualmente, o 

Brasil possui 22% de todas as linhas de telefone celular da América Latina. Em abril 

deste ano a telefonia móvel alcançou a marca de 103 milhões de assinantes o que 

representa 54,2 celulares / 100 habitantes. 

No entanto, este consumo acelerado traz consigo efeitos colaterais, um deles e 

talvez um dos mais importantes, está relacionado com a geração de resíduos 

provenientes do descarte inadequado de baterias em aterros sanitários. De modo geral, 

esse descarte inadequado é motivo de preocupações socioambientais decorrentes de 

dois fatores fundamentais(i)o crescente volume de equipamentos eletro-eletrônicos 

comercializados anualmente movidos à bateria, dos quais grande porcentagem vai 

para o lixo domiciliar;(ii)a persistência ambiental, deposição e a bioacumulação de 

metais pesados gerados pelos materiais constituintes da bateria. 

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo reprocessar o material 

constituinte do catodo das baterias comerciais descartadas e produzir novos eletrodos 

na forma de filmes, utilizando a combinação do processo de lixiviação e da síntese 

Pechini visando o desenvolvimento de baterias miniaturizadas, reduzindo assim, a 

velocidade de geração e da quantidade de resíduos.  

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Processo de Lixiviação:  

 
 O material obtido da raspagem do catodo das baterias descartadas foi 

adicionado a uma solução de ácido sulfúrico 3 mol/L e aquecido por uma hora a 60 

ºC. Posteriormente a essa solução foi adicionado uma solução de peróxido de 

hidrogênio 1 mol/L e então filtrada para separação de resíduo.  

 
Síntese Pechini: 

 
 Foram preparadas duas soluções de síntese: 

19º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMat, 21 a 25 de novembro de 2010, Campos do Jordão, SP, Brasil

2191

2191



(a) Ao filtrado foi adicionado uma solução de 1 mol/L de ácido cítrico (Synth)  e 

em seguida 0,25 mol/L de eltilenoglicol (Synth). Em seguida, a solução foi 

aquecida a 140 ºC até a obtenção de um gel.  

(b)  Ao filtrado foi adicionado uma solução de 1molL-1 de acetato de Li, visando 

aumentar a proporção de Li na solução lixiviada, 1 mol/L de ácido cítrico 

(Synth)  e em seguida 0,25 mol/L de eltilenoglicol (Synth). Em seguida, a 

solução foi aquecida a 140 ºC até a obtenção de um gel. 

   
Obtenção do óxido:  

  
O gel obtido passou por tratamento térmico em dois patamares: 300 ºC por três 

horas e por três diferentes temperaturas finais de cristalização (a) 550, (b) 650 e (c) 

750 ºC por vinte e quatro horas na presença de oxigênio. O gel com adição de 

acetato de lítio foi recozido a 750oC por vinte e quatro horas na presença de 

oxigênio. 

 
Caracterização Física 
 
O comportamento térmico do gel precursor foi examinado por análise 

termogravimétrica e análise térmica diferencial A análise térmica diferencial foi 

realizada na região de temperatura de 25 a 1000°C com velocidade de aquecimento 

de 5 oC/min em atmosfera ambiente enquanto que a análise termogravimétrica foi 

efetuada na faixa de 25 a 900oC (faixa limite do equipamento) com um aquecimento 

de 5oC/min em atmosfera de ar sintético. 

A cristalinidade do material foi identificada utilizando a difração de raios-X 

(XRD, Rigaku, Rint-2000) usando linha de Cu K com velocidade de varredura de 4 

min−1 de 15o to 80o. A estrutura da partícula do material foi caracterizada por 

espectroscopia  Raman (Raman, RENISHAW) e a sua morfologia foi observada por 

um microscópio eletrônico de varredura JEOL modelo JSM-5900LV – LNLS / 

Campinas. 

  
Caracterização Eletroquímica 
 
Obtenção dos filmes: Para preparação dos filmes foram solubilizados 85% 

(m/m) do óxido, 10% (m/m) negro de acetileno (Carbon Black) e 5% (m/m) PVDF 

(fluoreto de polivinilideno) em ciclopentanona. Em seguida, a solução foi aquecida e 
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colocada no ultra-som por 25 minutos. Após este procedimento a solução foi 

espalhada sobre um eletrodo de platina e aquecida a 120 ºC por 20 minutos. 

A caracterização eletroquímica  por voltametria cíclica foi toda realizada dentro 

da câmara seca utilizando cela eletroquímica composta por três eletrodos em 

solução eletrolítica orgânica com velocidade de 5mV/s. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO PARCIAIS 
 

A Fig. 1 apresenta a análise termogravimétrica e diferencial de varredura do gel 

precursor do material do catodo re-processado pela síntese Pechini. A primeira 

perda de massa observada está relacionada à saída de água e excesso de solvente, 

faixa de temperatura 80 a 120oC, referente também ao primeiro processo 

endotérmico observado. Uma segunda perda de massa, entre 200 a 320oC 

correspondente ao fraco pico exotérmico em 260oC ocorre devido a decomposição 

do ácido cítrico e acetatos. Uma terceira região de perda de massa entre 320-450oC, 

correspondente ao largo pico exotérmico em 420oC está relacionado com a 

combustão do material orgânico formado. A última transição térmica, observamos 

somente um largo processo exotérmico (entre 500 e 750oC) sem notar grandes 

variações de perda de massa. Esta transição está relacionada à cristalização do 

material. Nenhuma alteração térmica significativa foi observada nos termogramas 

dos géis formados com a adição de acetato de lítio.  
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Figura 1 Curva preta análise térmica diferencial, curva vermelha análise 

termogravimétrica das amostras re-processadas utilizando a síntese Pechini. 

 
 Devido à larga faixa do processo exotérmico relacionado com a cristalização 

do material optou-se em recozer das amostras em três diferentes temperaturas no 

intervalo observado, 550, 650 e 750oC.  A Fig. 2 apresenta as micrografias dos 
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materiais preparados pela síntese Pechini em três diferentes temperaturas de 

recozimento em três diferentes aumentos: 100, 5000 e 10000 vezes. Podemos 

observar em temperaturas de recozimento menores (550 e 650oC) uma morfologia 

flocular com grãos nanométricos, característica de material com baixo grau de 

cristalinidade. Com o aumento da temperatura para 750oC observamos uma 

morfologia granular cristalina. 
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Figura 2 Micrografias das amostras re-processadas pela síntese Pechini em 

diferentes temperaturas com diferentes aumentos. 

 
A Figura 3 (a) apresenta a difração de raios-X das amostras produzidas por 

Pechini e recozidas nas temperaturas (a) 550, (b) 650 and (c) 750oC. Podemos 
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observar picos mal definidos relacionados à fase LT-LiCoO2 (low temperature) nos 

espectros das amostras recozidas em 550 e 650oC. Na temperatura de 750oC 

notamos a formação da fase HT-LiCoO2 (High temperature) devido a presença dos 

picos  (1 0 6)/(0 1 2) e (1 0 8)/(1 1 0)(2), corroborando com a análise de MEV. O 

mesmo comportamento foi observado para as amostras contendo acetato de lítio. 

O total dos modos vibracionais do HT-LiCoO2 são A1g +Eg +2A2u +2Eu onde 

somente os modos A1g e Eg são modos ativos no Raman correspondente ao modo 

de ligação O-Co-O (Eg) e ao estiramento Co-O (A1g). Enquanto que para o material 

LT-LiCoO2 os modos ativos no Raman são A1g, Eg e  2F2g. A Figura 3(b) apresenta 

as curvas de Raman para as três temperaturas de recozimento do material sem a 

adição de Li (curvas a, b, e c, respectivamente) e com a adição de lítio, curva d. 

Verificamos nitidamente a presença dos três picos nos espectros a, b e c em 474, 

589 e 675 cm-1 na faixa de temperatura de recozimento de 550 e 750oC sugerindo 

que uma estrutura do tipo spinel LT- LiCoO2 . A adição de lítio na composição do gel 

diminuiu o pico relativo ao modo 2F2g mostrando uma possível transição entre as 

estruturas LT- LiCoO2  para HT- LiCoO2. 
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Figura 3(a) Difração de raios-X das amostras re-processadas pela síntese Pechini 

em diferentes temperaturas curva (a) 550, curva (b) 650 e curva (c) 750oC. 

(b)Espectros Ramam das amostras re-processadas pela síntese Pechini em 

diferentes temperaturas curva (a) 550, curva (b) 650 e curva (c) 750oC (d) com 

adição de Li a 750oC. 
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O processo de-intercalação e intercalação de íons lítio está intrinsecamente 

relacionado com o processo de carga e descarga de uma bateria, sendo observado 

em amostras de LiCoO2 na região de potencial de 4,3 – 3.0V. A Fig. 5 apresenta as 

voltametrias cíclicas dos filmes a 750oC com e sem adição de Li. Podemos observar 

nos voltamogramas dos dois materiais, um largo ombro em altos potenciais de 

oxidação indicando o processo de de-intercalação de íons lítio, enquanto que, o 

processo de intercalação de íons lítio (processo de redução) foi somente observado 

para a  amostra contendo íons Li a mais em sua composição.  
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Figura 4 Voltametria cíclica dos filmes de LiCoO2 re-processados com e sem adição 

de lítio. 

 
CONCLUSÃO 
 

Neste trabalho apresentamos o reprocessamento do material catódico de 

baterias de íons lítio descartadas. O reprocessamento foi realizado utilizando o 

processo de lixiviação seguido da síntese Pechini. Observamos que apesar do 

material do catodo possuir em sua composição original íons lítio, com a sua 

utilização contínua seguida do descarte é extremamente necessário a inserção de 

uma fração extra de sal de lítio durante a síntese para promover a reversibilidade do 

processo de carga e de descarga. 
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RECOVERY PROCESS OF CATHODE MATERIAL OF THE SPENT 
LITHIUM-ION BATTERIES USING PECHINI METHODS 

 
ABSTRACT 

 
This work proposes a new process of recovering LiCoO2 from spent Li-ion 

batteries (LIBs) by a combination of acid leaching and Pechini synthesis, as an 

alternative process to improve the recovery efficiency of LiCoO2 and reduce energy 

consumption and pollution. The effects of calcination temperature and lithium acetate 

addition in the synthesis on the structure and morphology of LiCoO2 powders were 

characterized by X-ray diffraction, Raman spectroscopy and scanning electron 

microscopy. According to the analysis, the crystallinity of LiCoO2 powders depends 

on the calcination temperature. The results indicate the layered HT-LiCoO2 powders 

can be obtained at 750 ◦C for 24 h in oxigen with lithium salt addition. Cyclic 

voltammograms showed one reversible redox process at 4.0/3.85 V for the LiCoO2 

obtained with lithium addition in the synthesis and irreversible redox process for the 

LiCoO2 obtained without lithium addition. 

 

Key-words: spent Li-ion batteries, Sol–gel method, LiCoO2.  
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