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Abril 2017  EXAME INFORMÁTICA

lANÇAr UMA NOVA bATEriA 
COM NOVA ArQUiTETUrA DEMOrA 
CErCA DE CiNCO ANOS... HÁ TESTES 
A FAZEr PElAS DiFErENTES ENTiDADES. 
MAS ACrEDiTO QUE POSSA SEr FEiTA 
UMA ADAPTAÇÃO MAiS rÁPiDA
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H
Society of Chemistry. Antes, eu e o Jorge Ferreira registámos 
também uma patente… e chamámos a atenção de pessoas que 
queriam licenciar a tecnologia. Houve duas ou três pessoas que 
nos contactaram logo na primeira semana. Foi aí que surgiu 
o Andrew Murchison… já conhecíamos pessoas em comum; 
e comecei a responder às perguntas sobre baterias que ele ia 
apresentando. E foi aí que me disse: «Tens de vir para um grupo 
de investigação dos EUA para esse projeto avançar». Vamos 
ser claros: uma universidade nos EUA tem outro peso. A certa 
altura, o Andrew perguntou-me se gostaria de trabalhar com 
o professor Goodenough…
E o que lhe respondeu?
Disse que seria o topo da lista; nem achei que fosse possível! O 
Andrew falou com o professor Goodenough, e disse-lhe que 
havia alguém em Portugal que usava vidro no eletrólito… E o 
professor respondeu: «em Portugal?». O professor tinha sido 
meteorologista nos Açores durante a segunda guerra mundial, 
e lembrava-se de ver as pessoas de pés descalços… 
Não acreditou que esta inovação pudesse ter vindo de 
Portugal?
Eu e o Jorge Ferreira gravámos um vídeo a explicar o que é 
que tínhamos de fazer. Foram feitas as medições e o professor 
Goodenough disse-me depois que queria que eu fosse aos EUA 
para mostrar melhor os meus projetos. Vim, pela primeira vez, 
ao Texas em fevereiro de 2015. Mostrei-lhe os resultados que 
tínhamos e ainda outro tipo de baterias que tínhamos criado e 
de que não podemos falar ainda. Ficou interessado. É a pessoa 
mais aberta que se possa imaginar…. É uma situação fabulosa. 
Conhecer uma pessoa de 94 anos que ainda está aberta para 
conhecer novas ideias… é algo que não estava à espera. Ele 

elena Braga só conhecia John B. Goodenough 
dos livros que lia. Hoje trabalha com o no-
nagenário pai das baterias de iões de lítio na 
Universidade de Austin, EUA.
O que muda com o eletrólito de vidro?

Numa bateria existem dois elétrodos, um positivo e um ne-
gativo, e um eletrólito. Quando descarregamos a bateria, os 
eletrões passam por um circuito externo, que pode ser uma 
lâmpada ou um ecrã, mas os iões vão passar por um eletrólito. 
Não queremos que os eletrões percorram o circuito dos iões, 
caso contrário há um curto-circuito e aquelas explosões que já 
vimos nas notícias. Mas para isso temos de evitar de usar um 
líquido inflamável como eletrólito, que é aquilo que é usado 
nas baterias de iões de lítio. Além disso, não se podem formar 
dendrites. Quando usamos eletrólitos líquidos, temos de ter 
um separador no meio, entre os dois elétrodos, caso contrário 
há curto-circuito. E portanto as pontas dessas espadas (as 
dendrites) podem furar esse separador, dando origem a cur-
to-circuitos. Não queremos que essas dendrites se formem e, 
para isso, usamos um eletrólito sólido… 
Esse eletrólito é viável para baterias de todos os tipos e 
capacidades?
Sim, podemos usar este eletrólito para todos os pares de elé-
trodos conhecidos.
Presumo que não é qualquer projeto que consegue desper-
tar o interesse do pai das baterias de iões de lítio, John B. 
Goodenough?
Já conhecia o professor Goodenough dos livros que lia. Em 
2014, eu e outros investigadores publicámos o primeiro ar-
tigo científico no Journal of Materials Chemistry A, da Real 

Do Porto a Austin 
num eletrólito

Helena braga criou um eletrólito de vidro e depressa despertou a 
atenção do pai das baterias de iões lítio. Hoje, é a mentora de uma 
nova geração de baterias mais seguras e com maior capacidade

HElENA brAGA

Texto Hugo Séneca  Fotos D.r.
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licenciada em Física e doutorada em Engenharia de Materiais 
e Metalurgia, lecionou na Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto entre 2002 e 2009. De 2008 a 
2011, foi investigadora no instituto de los Alamos. Hoje é 
investigadora na Universidade de Austin. Desde 1993 que tem 
publicado artigos científicos – sendo o mais conhecido aquele 
levou ao desenvolvimento de um eletrólito de vidro.

está melhor do que muitas pessoas da minha idade ou mesmo 
mais novas. E isso, por si só, é uma fonte de aprendizagem. 
Ainda não explicou o que mostrou ao professor Goodenough 
quando se encontraram pela primeira vez.
O professor sabia que o eletrólito tinha sido sintetizado com 
água – e queria que eu provasse que poderia ser usado com lítio 
ou o sódio metálico. E foi isso que estivemos a provar durante 
o primeiro ano… uma e outra vez. Cada vez que cá vínhamos 
era como se iniciássemos tudo de novo. 
Conseguiu convencer o professor Goodenough?
Sim, totalmente. 
Mudar o material do eletrólito é suficiente para criar uma 
geração de baterias revolucionária?
Nas baterias tradicionais, a capacidade de armazenamento 
depende dos elétrodos positivos e não dos elétrodos negativos. 
Se o elétrodo negativo for lítio metálico posso lá colocar o lítio 
que quiser que não vou ter maior capacidade se não houver um 
elétrodo positivo com uma capacidade correspondente ao lítio 
que coloquei no negativo. A grande diferença na nossa inovação 
é que o elétrodo negativo determina a capacidade da bateria. 
Se eu tenho lítio metálico num lado e tenho lítio metálico no 
outro como é que posso ter uma diferença de potenciais? O 
potencial químico é alinhado pelo material ativo no elétrodo 
positivo e, portanto, esse lítio não vai ser gerado com o mesmo 
potencial do elétrodo negativo. A energia necessária para formar 
lítio no elétrodo positivo é diferente daquela que é necessária 
para formar lítio no elétrodo negativo, porque há materiais que 
estão em contacto com o lítio e que determinam essa energia. 
Com essas alterações as baterias passaram a armazenar 
mais energia?
Dez vezes mais, naquele caso… mas depende da quantidade 
de lítio metálico usada. Claro que não vamos dizer que se pode 
pôr uma quantidade de lítio infinita que vamos estar sempre 
a armazenar mais energia.  
Além do lítio, que outros materiais usam nas vossas ba-
terias?
(O lítio) também pode ser usado com óxido de manganês 
(MNO2), na versão gama. Também usámos enxofre para criar 
uma célula primária, que não pode recarregada. Com o MNO2, 
criámos uma célula recarregável. Mas também poderíamos 
fazer uma bateria recarregável com enxofre. E também fizemos 
(baterias) com sódio e ferroceno. 
Fica a ideia de que a Universidade de Austin fez o anúncio, 
mas o trabalho veio no Porto…
A parte do vidro (usado no eletrólito) sim, mas esta bateria nada 
tem a ver com o que foi feito no Porto. E é fácil de perceber 
porquê: nós não temos uma caixa de luvas na Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e, sem essa caixa, 
não conseguimos fazer baterias. Estas ideias só surgiram quando 

começámos a produzir baterias; no Porto, não conseguimos 
fazer nenhuma bateria de sódio metálico ou lítio.
Nenhuma destas inovações obriga a mudar os processos 
de fabrico?
Estas baterias são produzidas como as outras. O elétrodo po-
sitivo e o elétrodo negativo são feitos exatamente da mesma 
maneira, desde que estejamos a falar em baterias que tenham 
um elétrodo negativo de lítio metálico; normalmente nas ba-
terias de iões de lítio, o elétrodo negativo é feito de carbono… 
mas há baterias não recarregáveis que têm lítio metálico. O 
elétrodo positivo continua a ser produzido da mesma maneira.
Os custos de fabrico também se mantêm os iguais aos da 
atualidade?
Acho que vão ficar mais baratos, porque o separador das baterias 
atuais tem de ser sólido e é muito caro… e na nossa solução 
podemos usar algo como papel ou fibra de vidro. 
Continuam a chegar propostas de compra e licenciamento?
Sim, várias… houve algumas empresas interessadas.
O projeto ainda não está terminado?
Há muitas mais coisas a fazer. Estamos a fazer vários tipos de 
baterias; com outras arquiteturas. 
Quem é que vai decidir o futuro comercial desta inovação?
Uma das coisas fantásticas de trabalhar com o professor Goo-
denough é que tudo é decidido em conjunto. A propriedade 
intelectual do eletrólito de vidro pertence, em parte, à Facul-
dade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e ao 
Laboratório Nacional de Energia e Engenharia (LNEG), porque 
o Jorge Ferreira pertence ao LNEG e nós fizemos estas expe-
riências no LNEG. E há um consórcio com a Universidade de 
Austin. Fizemos uma patente aqui na Universidade de Austin 
e ainda outra patente sobre o eletrólito de vidro, quando já 
sabíamos qual era a estequiometria e etc., etc.. 
Quando é que estas baterias chegam ao mercado?
Não depende de nós.
Tendo em conta que não é exigida a alteração nos proces-
sos de fabrico, a estreia comercial não poderia ser feita 
em breve?
Seria razoável que acontecesse nos próximos dois ou três anos. 
Lançar uma nova bateria com nova arquitetura demora cerca 
de cinco anos... há testes a fazer pelas diferentes entidades. 
Mas acredito que possa ser feita uma adaptação mais rápida. 
Nunca pensou avançar o com um negócio por sua conta?
Não. Adoro a investigação. Se fosse para uma empresa, quando 
muito poderia fazer consultoria. Não é a minha vocação. O que 
eu gosto é de investigação. 
Conta ficar a viver nos EUA?
Vou fazendo planos de seis em seis meses… o meu filho está 
em Portugal, tem quase 18 anos, está quase a entrar na uni-
versidade. Para já, é difícil planear.

HELENA BRAGA
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Helena braga 
quer transformar 
as baterias de 
iões de lítio26




