
Resolver o problema
do armazenamento de energia
OS SUPERCONDENSADORES CHARGE2CHANGE (C2C) PROMETEM RESOLVER A MAIOR DIFICULDADE ASSOCIADA AO USO

DA ELECTRICIDADE: 0 SEU ARMAZENAMENTO. CARREGAR 0 TELEMÓVEL EM SEGUNDOS, COM ENERGIA PARA HORAS, PODE SER

UMA REALIDADE PRÓXIMA.

Passaram dois séculos sobre a conquista da pos-
sibilidade da manipulação da electricidade e a

maior dificuldade associada ao seu uso continua

difícil de superar: o armazenamento.
A solução tem passado por recorrer a baterias,

que armazenam muita energia mas demoram a

carregar, ou a supercondensadores, que apesar
de terem menor capacidade de armazenamento,

podem ser carregados apenas em segundos.
A equipa que mereceu a atenção do júri do Con-

curso Nacional de Inovação BES no sector de Pro-

cessos Industriais desenvolveu um novo super-

condensador que combina o melhor destes dois

mundos: armazena muita energia e de forma
muito rápida. Mas o grande motivo de celebração
do avanço tecnológico é a vantagem de ser fabri-
cado através de um processo simples, com recur-

so a materiais abundantes e pouco poluentes.

Enquanto os supercondensadores actuais se ba-

seiam na tecnologia do carbono, de baixo custo,

com desvantagens ambientais associadas à utili-

zação de compostos orgânicos nocivos, o projec-
to Charge2Change (C2C) assenta "num novo ma-
terial activo, baseado em óxidos metálicos produ-



zidos por electrodeposição. Um processo simples,
económico, bastante limpo e com ampla aplicação
industrial, que permite a produção dos eléctrodos

para supercondensadores num único passo, redu-

zindo os custos de produção", explica Rui Silva, um
dos investigadores envolvidos no projecto.

Segundo o investigador, o novo material repre-
senta, de resto, a peça fundamental para a pro-

dução de supercondensadores com elevada den-

sidade de energia e potência.
"O desenvolvimento da tecnologia de armazena-
mento de energia caminha, lado a lado, com o de-
senvolvimento de supercondensadores, e as solu-

ções energéticas futuras serão tão marcantes na
sociedade quanto a revolução da comunicação
no final do século xx", destaca o investigador.
Além de tornar mais cómoda a utilização de pe-

quenos aparelhos electrónicos - imagine-se re-

carregar um telemóvel enquanto se tira um café

e ter energia para muitas e longas chamadas -,
esta tecnologia poderá abrir um novo leque de

possibilidades no que toca à produção de electri-
cidade através de energias renováveis, com im-

pactos muito significativos, sobretudo em países

importadores de petróleo, como é o caso de Por-

tugal.
A equipa tem já um protótipo de supercondensa-
dor à escala laboratorial, que representa um pon-
to de viragem entre o estudo científico e a futu-
ra industrialização da tecnologia desenvolvida no
âmbito do projecto Charge2Change, para a qual
existe uma patente nacional pendente.
Os próximos passos? Construir um protótipo à
escala piloto e instalá-lo numa aplicação real,

envolvendo, por exemplo, o armazenamento de

energia produzida por turbina eólica e/ou a sua

utilização num veículo eléctrico.

Este passo exige, no entanto, um investimento
elevado, pelo que a equipa está em fase de anga-
riação de investidores, ou projectos, que permi-
tam consolidar a transferência de tecnologia.
"A Charge2Change ainda não é uma empresa,
mas planeamos formá-la até final de 2013. Te-

mos feito alguns contactos, através do Instituto

Superior Técnico e das suas parcerias, no sentido
de procurar financiamento para dar continuidade

ao projecto e tornar viável a criação da empresa",
adianta Rui Silva.

UM MERCADO DE MUITOS MILHÕES
O mercado global do armazenamento de ener-

gia, liderado pelas baterias, valia 30 mil milhões
de euros em 2011, devendo crescer para 50 mil

milhões em 2016. Apesar do número crescente
de aplicações onde são usados, os superconden-
sadores representam ainda um nicho deste mer-
cado - cerca de 0,3 mil milhões de euros -, mas
com uma perspectiva de crescimento elevada,

prevendo-se que atinja cerca de 5% do merca-
do das baterias até 2020. Quanto mais compe-
titivos se tornarem os supercondensadores rela-
tivamente às baterias, mais esta percentagem
tende a aumentar.
O interesse actual pelos supercondensadores de-
ve-se ao aumento da sua 'performance' e redu-

ção de preço nas últimas décadas. É um mercado

que tende a crescer com o aumento do número
de aplicações em energias renováveis, transpor-
tes, veículos híbridos e eléctricos, para as quais os

supercondensadores se estão a tornar uma tec-

nologia chave. Porém, o seu crescimento está li-

mitado pela melhoria da densidade de energia e
da densidade de potência dos supercondensado-
res, bem como pela redução do seu preço. "É aqui

que a C2C pode dar um contributo, uma vez que
a sua tecnologia consegue melhorar a densida-
de de energia a muito baixo custo", adianta o in-

vestigador.
Numa fase inicial, o projecto Charge2Change tem
como objectivo a produção de uma nova tipolo-
gia de supercondensadores direccionada para
aplicações específicas e individualizadas, apon-
tando depois para a produção em série que per-
mita a sua utilização em aplicações do dia-a-dia.
"O grande sonho seria conseguir produzir super-
condensadores para armazenar toda a energia
em excesso gerada por turbinas eólicas e que
actualmente é desperdiçada", conclui o investi-

gador. D






