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RESUMO 

O objetivo do trabalho foi caracterizar baterias recarregáveis de íons lítio, utilizadas 
em veículos híbridos, vislumbrando a proposição de eventuais rotas processuais para 
o reuso dos seus componentes. Duas baterias, cada uma pesando 5,3 kg foram 
desmanteladas manualmente. A primeira etapa de caracterização consistiu em 
separar as frações principais da bateria: 24% de plásticos, 6% de alumínio metálico 
sob a forma de placas que constituíam o catodo, 10% de cobre metálico sob a forma 
de placas que constituíam o anodo e 43% de pós que recobriam catodo e anodo. A 
diferença em massa (17%) correspondeu a perdas durante operação de 
desmantelamento e o eletrólito que não pôde ser recuperado. As frações de plástico, 
alumínio e cobre representaram 40% da massa total da bateria e podem ser 
reutilizadas diretamente. A segunda etapa de caracterização consistiu na identificação 
das espécies contidas nos pós do catodo e do anodo, que corresponderam a 28% e 
15% da massa total da bateria, respectivamente. Tal caracterização química foi 
realizada via análises semiquantitativas por fluorescência de raios-X, espectroscopia 
de energia dispersiva de raios-X e espectroscopia de absorção atômica, e análise 
qualitativa por difração de raios-X. Verificou-se que o pó que revestia o material 
catódico da bateria consistia predominantemente de uma mistura de fosfato de ferro 
contendo lítio supostamente dopado com ítrio (LixFeYPO4) com a seguinte 
composição (m/m): 30,6% Fe, 14,6% P, 1,7% Li, 1,9% Al, 1,7% Mn, 0,5% F, além de 
elementos traços. Já o pó que revestia o material anódico continha essencialmente 
carbono (> 90%), além de 3,4% F, 2,1% Li e outros elementos traços. 

PALAVRAS-CHAVE: caracterização; bateria recarregável; veículos híbridos; lítio.  
 

ABSTRACT 

This work aimed to characterize rechargeable Li-ion battery used in hybrid vehicles in 
order to propose routes to reuse its components. Two batteries (5.3 kg each) were 
manually dismantled. The first characterization step comprised to segregate the main 
fractions of the battery: 24% plastics, 6% aluminum metallic from the cathode, 10% 
copper metallic from the anode and 43% powder materials that cover both electrodes. 
The weight difference (17%) corresponded to loses during dismantling operation and 
electrolyte that was not recovered. The fractions of plastic, aluminum and copper were 
40% of the total battery weight and these fractions can be reused directly. The second 
characterization step comprised the identification of species in the powder materials 
(28% from the cathode and 15% from the anode). The following methods were used: 
X-ray fluorescence, X-ray energy dispersive spectroscopy, atomic absorption and X-
ray diffraction. The cathodic powder material consisted mainly of a mixture of iron 
phosphate containing lithium supposedly doped with yttrium (LixFeYPO4) with (w/w): 
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30.6% Fe, 14.6% P, 1.7% Li, 1.9% Al, 1.7% Mn, 0.5% F, and trace elements. The 
anodic powder consisted basically by carbon (> 90%), containing 3.4% F, 2.1% Li and 
other trace elements. 

KEYWORDS: characterization; rechargeable battery; hybrid vehicle; lithium. 
 

1. INTRODUÇÃO 

Baterias recarregáveis são dispositivos largamente empregados cuja função é 
armazenar energia na forma química e posteriormente convertê-la em corrente 
elétrica para atender as necessidades de um dado equipamento, como computador, 
celular, automóvel, etc. Dependendo do uso e da capacidade de armazenamento de 
energia, existem baterias de diferentes tamanhos e composições químicas. Embora 
recarregáveis, um dia inevitavelmente a bateria se tornará inutilizável, daí faz-se 
necessário proceder a reciclagem dos seus componentes, face à quantidade de 
baterias usadas atualmente em todo o mundo. Para se ter uma ideia desta quantidade, 
tem-se atualmente mais aparelhos de celular em atividade que a população do 
planeta, estimada em 7,3 bilhões de habitantes, segundo a ONU. Além disso, o uso 
de baterias é diversificado e crescente. Por exemplo, a produção mundial de veículos 
elétricos plug-in aumentou mais de 10 vezes entre 2011 e 2015, atingindo cerca de 
500 mil unidades, mercado este liderado pela China que planeja um aumento de mais 
de 1000% nas vendas até 2025 (Alves, 2017). 

Desde 2010, um ônibus elétrico híbrido a hidrogênio (H2+2) vem sendo desenvolvido 
no Programa de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da COPPE/UFRJ com 
tecnologia integralmente nacional e que possui autonomia de 300 km, com uma carga 
completa das baterias elétricas (Infojornal, 2012). A bateria em questão é formada por 
um polo catódico (positivo, composto por LiFeYPO4 sobre um coletor de corrente de 
alumínio) e um polo anódico (negativo, composto por carbono sobre um coletor de 
corrente de cobre). O funcionamento de baterias de íons lítio baseia-se no fenômeno 
de intercalação iônica. Neste caso, quando ocorre a intercalação de um íon Li+ em um 
eletrodo, obrigatoriamente, para manter a neutralidade do sistema, um elétron sofre 
intercalação, gerando corrente elétrica. Um esquema do processo eletroquímico que 
ocorre durante as operações de carregamento e descarregamento nas baterias de 
íons lítio é mostrado na Figura 1. 

Segundo Gaines (2014), além da coleta, a reciclagem de baterias de íons lítio é 
particularmente complicada em função da variedade de tipos de materiais e 
composições químicas que constituem cada eletrodo. De fato, os materiais ativos 
encontram-se sob a forma de pó, os coletores na forma de placas metálicas, o eletrodo 
é um solvente não aquoso em que lítio é solúvel, além da presença de plásticos de 
diferentes tipos, papel, etc. Tais componentes podem, ainda, variar com o fabricante, 
tipo e modelo de bateria. Como o estabelecimento de um processo de reciclagem de 
baterias depende do conhecimento da quantidade dos seus diversos componentes, é 
preciso separá-los e quantificá-los por tipo para proceder a operação. 

Neste contexto, o objetivo do presente trabalho foi quantificar os componentes da 
bateria recarregável de íon lítio usada no protótipo de ônibus elétrico híbrido a 
hidrogênio (H2+2) em desenvolvimento no PEMM/COPPE/UFRJ. Pretendeu-se, com 
isso, propor alternativas para a recuperação e reutilização dos elementos 
constituintes. 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Belém-PA, 23 a 27 de Outubro 2017 
 

 

Figura 1. Etapas de carregamento e descarregamento de baterias de íons lítio (adaptado de 
Bocchi et al., 2000). 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. Desmantelamento para obtenção das frações principais da bateria 

Duas baterias que já tinham perdido a sua função (fabricante Winston Battery, modelo 
WB-LYP160AHA), pesando aproximadamente 5,3 kg cada, foram desmanteladas 
manualmente. Inicialmente a bateria foi colocada dentro de um recipiente de isopor e 
então imersa em nitrogênio líquido em volume suficiente para cobrir toda a bateria, 
conforme procedimento apresentado por Dorella e Mansur (2007). A utilização do 
nitrogênio líquido visou a fragilização da carcaça plástica protetiva, para facilitar a 
quebra da mesma, além de questões de segurança com relação ao respingo de 
líquidos e eventual oxidação instantânea de componentes internos. Após 
aproximadamente 20 minutos, a bateria foi retirada do recipiente e a carcaça plástica 
protetiva rompida utilizando-se uma marreta, de modo a permitir o acesso aos 
componentes internos da bateria.  

A carcaça plástica externa foi totalmente separada e pesada. A parte interna da bateria 
foi manuseada numa capela, em razão do forte odor de seus componentes que se 
encontravam embebecidos pelo eletrólito líquido, constituído por uma mistura de 
solventes orgânicos apróticos (não aquoso). Segundo o fabricante da bateria 
(Everspring, 2017), o eletrólito consiste de uma solução de hexafluorfosfato de lítio 
(LiPF6) misturada nos solventes orgânicos etileno-carbonato, dimetil-carbonato, dietil-
carbonato e etil-acetato. As placas de alumínio e cobre (placas catódica e anódica, 
respectivamente) encontravam-se dispostas intercaladas e envolvidas por um grande 
invólucro plástico. As placas foram separadas por tipo e pesadas, assim como o 
plástico interno. 

Em seguida, procedeu-se à remoção dos materiais ativos que revestiam as placas 
catódica e anódica. Como ambos materiais se encontravam na forma de um pó 
aderido às placas mediante um solvente, procedeu-se a imersão das placas em 
recipientes distintos contendo água por até 1 dia para que ocorresse o 
desprendimento dos materiais ativos, sob auxílio manual. As placas de alumínio e 
cobre, quando limpas, foram pesadas. Os pós dos materiais ativos foram secos 

LixFeYPO4 

LixFeYPO4 
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separadamente em estufa (48 h), homogeneizados e pesados. Amostras dos pós e 
das soluções aquosas obtidas foram analisadas para a determinação da composição 
metálica. 

Toda a operação foi conduzida utilizando-se equipamentos de proteção individual 
(máscara, óculos e luvas) adequados. 

 

2.2. Caracterização química 

A caracterização química dos pós dos materiais ativos catódico e anódico, bem como 
as respectivas soluções aquosas obtidas, foi realizada em etapas. Inicialmente 
diferentes amostras dos pós foram analisadas por fluorescência de raios-X 
(Panalytical, modelo AXIOS) e espectroscopia de energia dispersiva de raios-X 
(Shimadzu, modelo EDX-7000) para identificação das espécies presentes, difração de 
raios-X (Shimadzu, XRD-6000) para identificação das fases predominantes, seguida 
de análise por espectroscopia de absorção atômica (Shimadzu, modelo AA6800) para 
quantificação das espécies identificadas, após solubilização das amostras em água 
régia. Amostras dos pós também foram submetidas a análises termogravimétrica 
(Leco, modelo TGA-701) para determinação da perda por calcinação (PPC, primeira 
rampa de aquecimento 10ºC/min de 25-107ºC e segunda rampa 40ºC/min de 107-
1000ºC). Já as soluções aquosas foram analisadas por espectroscopia de energia 
dispersiva de raios-X (Shimadzu, modelo EDX-7000) para identificação das espécies 
presentes, seguida de análise por espectroscopia de absorção atômica (Shimadzu, 
modelo AA6800) e espectrometria de emissão ótica com plasma (ICP, Horiba Jobim 
Yvon, modelo Ultima 2) para quantificação das espécies identificadas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 1 encontram-se reunidas as frações principais da bateria estudada. Uma 
vez desmantelada e separada em frações, observou-se que aproximadamente 40% 
da bateria pode ser encaminhada diretamente para reciclagem sem a necessidade de 
tratamento adicional, apenas lavagem para remoção do eletrólito líquido e remoção 
dos pós eventualmente aderidos às placas. Tais frações corresponderam a 24% de 
plásticos, subdividida em duas classes, plástico duro da carcaça e plástico flexível do 
invólucro das placas, mais 16% de placas metálicas de alumínio e cobre puros isentas 
de pó. O material ativo sob a forma de pó removido das placas constitui a principal 
fração a ser recuperada em uma rota de tratamento, constituindo 43% em peso da 
bateria. É preciso que cada pó seja segregado pois possui composição química 
distinta. A diferença em peso da bateria original subtraída das frações de plástico, 
placas e pós correspondeu a 17%. Como nesta fração estão incluídos itens como 
parafusos, conexões e arruelas (2-3%), teve-se, portanto, que aproximadamente 14-
15% referia-se ao eletrólito líquido que embebece os componentes internos da bateria, 
que não foi recuperado neste estudo, mais eventuais perdas inerentes à operação de 
desmantelamento.  

Na Tabela 2 é apresentado o resultado semiquantitativo das análises de fluorescência 
de raios-X (FRX, expresso em percentual, calculado como óxidos e normalizados em 
100%) e termogravimétricas (TGA), para as amostras dos pós catódico e anódico. 
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Tabela 1. Principais frações da bateria (em massa e percentual) 

Frações principais Em massa (g) Em porcentagem (%) 

Plásticos 
duro (carcaça) 955 ± 1 18 

flexível (invólucro) 327 ± 6 6 

Placas 
catódica (Al) 336 ± 6 6 

anódica (Cu) 516 ± 4 10 

Pós 
catódico (placa de Al) 1493 ± 56 28 

anódico (placa de Cu) 808 ± 98 15 

Diferença 892 ± 134 17 

TOTAL 5327 ± 14 100 

 

Com relação ao pó catódico, tem-se que este era constituído predominantemente por 
fosfato de ferro, o que concorda com as informações do fabricante. Também foram 
identificadas outras espécies minoritárias como alumínio, pois o pó catódico 
encontrava-se aderido a uma placa de alumínio, seguida de manganês (impureza 
provavelmente associada ao fosfato de ferro usado pelo fabricante e/ou óxido de 
estrutura lamelar LixMnO2 atuando conjuntamente com o fosfato de ferro como 
intercalador de íons lítio) e flúor proveniente do eletrólito. Ainda, foram identificados 
traços de titânio, silício e cálcio. Não foi identificada a presença de ítrio, indicando que 
o teor desta espécie, se presente, encontrava-se abaixo do limite de detecção do 
equipamento. 

Com relação ao pó anódico, tem-se, com base no resultado de PPC, que era 
provavelmente constituído predominantemente por carbono amorfo (queima a partir 
de 300ºC) e grafite (queima a partir de 700-800ºC, produzindo CO e CO2), o que 
concorda também com a especificação do fabricante, sendo confirmado pela análise 
DRX (Figura 2). A presença de espécies minoritárias foi identificada e deve ter ocorrido 
por contaminação com flúor proveniente do eletrólito, fosfato do pó catódico e do 
eletrólito, silício e cobre devido aderência à placa de cobre, além de elementos traços. 

 

Tabela 2. Caracterização percentual dos pós catódico e anódico por FRX e TGA (% m/m) 

Pós Al2O3 SiO2 P2O5 CaO TiO2 MnO Fe2O3 F CuO PPC(*) 

Catódico 

Anódico 

3,8 

0,13 

0,14 

0,41 

34,7 

1,5 

0,12 

< 0,1 

0,17 

< 0,1 

2,3 

< 0,1 

45,4 

< 0,1 

0,54 

3,9 

< 0,1 

0,38 

12,5 

93,3 

(*) Perda por Calcinação 

 

Os resultados mostrados na Tabela 2 foram confirmados pela análise semiquantitativa 
realizada por EDX utilizando-se amostras distintas às analisadas por FRX. Isto 
resultou em discrepância apenas nos elementos minoritários e/ou traços, logo tais 
elementos não devem ser homogêneos na amostra como um todo. De fato, no pó 
catódico foi identificada predominância elementar de ferro e fósforo, com presença 
minoritária de manganês e cálcio, enquanto no pó anódico não foi encontrada a 
presença majoritária de nenhuma espécie identificável pelo método, apenas presença 
minoritária de fósforo e cobre. 
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Como não foi identificado lítio nos pós catódico e anódico, amostras dos pós e das 
soluções aquosas geradas na etapa de desmantelamento da bateria foram analisadas 
por absorção atômica, incluindo análises de ferro e manganês para fins comparativos. 
Na fase aquosa usada para lavar as placas catódicas (6 L), encontrou-se menos que 
0,03 g/L de lítio, 0,45 g/L de ferro e 0,1 g/L de manganês, o que representa uma perda 
máxima por solubilização de apenas 0,08 g de lítio, 1,2 g de ferro e 0,14 g de 
manganês. Esta fase aquosa também foi analisada por ICP a fim de determinar ítrio, 
porém sem sucesso, o que indicou que ítrio, se presente, não se solubilizou na fase 
aquosa. Já na fase aquosa usada para lavar as placas anódicas (3 L), encontrou-se 
7,2 g/L de lítio, 0,02 g/L de ferro e 0,002 g/L de manganês, resultando em perda 
máxima de 10,8 g de lítio e inexpressivas de ferro e manganês. Combinando-se os 
resultados das várias análises realizadas, incluindo os teores de lítio nos pós obtidos 
por absorção atômica após abertura em água régia, obteve-se a composição 
percentual final mostrada na Tabela 3 para os pós catódico e anódico. 

  

Tabela 3. Composição elementar percentual em massa dos pós catódico e anódico (% m/m) 

Pós Al Si P Ca Ti Mn Fe F Cu Li Diferença 

Catódico 

Anódico 

1,9 

0,1 

0,1 

0,2 

14,6 

0,6 

0,1 

< 0,1 

0,1 

< 0,1 

1,7 

< 0,1 

30,6 

< 0,1 

0,5 

3,4 

< 0,1 

0,3 

1,7 

2,7 

48,6 

92,5 

 

A presença de alumínio, cobre, fósforo e flúor nos pós pôde ter ocorrido devido à 
contaminação pelo material das placas e do eletrólito. Exceto manganês que deve 
ocorrer no material ativo catódico como impureza e/ou óxido de estrutura lamelar 
LixMnO2 atuando conjuntamente com o fosfato de ferro como intercalador de íons lítio 
na placa catódica, a presença das demais espécies (Si, Ca, Ti) foi minoritária. 

A proporção percentual em massa Fe/P mostrada na Tabela 3 no pó catódico foi 
30,6/14,6 = 2,1, enquanto a razão dos pesos atômicos destas espécies foi 55,8/31,0 
= 1,8, logo há evidência de que ferro e fósforo existiam em proporção molar 1:1, 
portanto na forma de fosfato de ferro. Como ocorre intercalação de lítio durante o 
carregamento e/ou descarregamento da bateria, a fase LixFePO4 também deve existir 
em proporções variadas de lítio a depender do carregamento da bateria. A presença 
de FePO4 e LiFePO4 foi confirmada comparando-se análise DRX mostrada na Figura 
2. E, ainda segundo o fabricante, o material ativo da bateria em estudo encontra-se 
dopado com ítrio, o que resultaria na fase LixFeYPO4 no pó catódico. Segundo Tian et 
al. (2008), a dopagem de ítrio ao material catódico aumenta a eficiência da bateria 
pois facilita a intercalação/desintercalação do lítio durantes as operações de 
carregamento e/ou descarregamento da bateria. A presença de ítrio no material 
analisado, porém, não foi encontrada. 

Portanto, com relação ao pó catódico, sua composição foi predominantemente ferro, 
fósforo e lítio, podendo conter flúor proveniente do eletrodo, manganês como 
impureza ou metal intercalador e alumínio proveniente da placa catódica. Já com 
relação ao pó anódico, sua composição foi predominantemente carbono e lítio, 
podendo estar contaminado com flúor e fósforo provenientes do eletrodo, cobre 
proveniente da placa anódica e ainda elementos do pó catódico, como fósforo (e 
também ferro) durante desmantelamento. 
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(a)  

(b) 

Figura 2. Difratograma DRX dos pós da bateria. (a) Pó catódico, no detalhe DRX das fases 
FePO4 e LiFePO4 (Jones et al., 2009); (b) Pó anódico, no detalhe DRX da fase grafite (Karteri et 

al., 2014) 

 

4. CONCLUSÕES 

A caracterização da bateria recarregável de íons lítio usada em protótipo de ônibus 
híbrido em desenvolvimento no Programa de Engenharia Metalúrgica e de Materiais 
da COPPE/UFRJ foi realizada neste trabalho visando futuras ações de reciclagem, 
tendo-se concluído que: 

 As seguintes frações principais da bateria podem ser encaminhadas 
diretamente para reciclagem: plásticos (24%), alumínio metálico nas placas 
(6%) e cobre metálico nas placas (10%). 

 O material ativo sob a forma de pó revestindo o catodo, correspondente a 28% 
do peso total da bateria, requer tratamento. Sua composição principal consistiu 
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num fosfato misto de ferro contendo lítio e supostamente dopado com ítrio, na 
forma LixFeYPO4, contaminado principalmente por alumínio, manganês e flúor. 

 O material ativo sob a forma de pó revestindo o anodo, correspondente a 15% 
do peso total da bateria, também requer tratamento. Sua composição principal 
foi grafite/carbono e lítio, contaminado principalmente por flúor e potássio. 

 O eletrólito não foi recuperado no estudo e, juntamente com as perdas da 
operação, corresponderam a 17% do peso total da bateria. 
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