
Resumo:
O fosfato de ferro litiado, LiFePO4 (LFP), é um dos materiais mais promissores para aplicação como material
ativo em cátodos de baterias de íons-Li, sendo um dos substituintes do óxido de cobalto litiado (LiCoO2). Isso se
deve a muitos fatores como a maior abundância e baixa toxicidade do Fe, comparado ao cobalto, estabilidade
química e capacidade de extração completa dos íons de lítio durante o processo de descarregamento. Entretanto,
o LFP apresenta uma baixa condutividade eletrônica que prejudica seu desempenho nesse tipo de aplicação. Uma
das alternativas para aumentar os valores de condutividade desse material é a formação de compósitos com
materiais de alta condutividade eletrônica. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo a realização de um
levantamento bibliográfico sobre a síntese de compósitos de LiFePO4 com materiais de carbono (nanotubos de
carbono - CNT, grafeno/óxido de grafeno/óxido de grafeno reduzido-rGO e polianilina – Pani) para aplicação
como material ativo em eletrodos de baterias de íons-lítio, e apresentar o nível de desenvolvimento desses
materiais no presente. Foram avaliados artigos científicos, principalmente da última década, por meio das bases
Web of Science e Science Direct. Pelas análises dos artigos, pôde-se observar a influência da metodologia
sintética, do tipo e concentração de material de carbono e do preparo do eletrodo no desempenho eletroquímico
dos compósitos. Todos os trabalhos estudados tiveram uma melhora no resultado com a adição de materiais de
carbono no eletrodo, indicando ser uma forma viável, vantajosa e segura para melhorar a performance de baterias
de íons-lítio contendo LiFePO4.
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