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Resumo 

 

Rodrigues, F. Espectroscopia Raman de Líquidos Iônicos Imidazólicos: Interações Interiônicas, 
Organização Estrutural e Efeitos de Micro-Ambiente. 2010. 172p. Tese - Programa de Pós-
Graduação em Química (Físico-Química). Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São 
Paulo. 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal um estudo sistemático de líquidos iônicos 
imidazólicos, ou seja, sais líquidos a temperaturas relativamente baixas derivados do anel imidazol, 
tendo como técnica principal a espectroscopia Raman. Foram estudados os cátions 1-alquil-3-
metilimidazólio e 1-alquil-2,3-dimetilimidazólio, sendo o grupo alquil composto por 2, 4, 6, 8 ou 10 
átomos de carbono, com os ânions brometo, hexafluorofosfato ou bis(trifluorometanosulfonil)imida 
(TFSI-), totalizando 30 sistemas distintos. 

O estudo foi dividido em três partes. Na primeira, foram estudados compostos derivados de 
imidazol, neutros e catiônicos, para entender as diferenças entre os cátions formadores (o ânion foi 
desconsiderado) de ILs e seus precursores. A espectroscopia Raman forneceu informações sobre as 
alterações nos modos vibracionais com as substituições, sendo possível constatar que os modos do 
anel se tornaram menos intensos com as substituições e a contribuição de grupos –CH se tornou mais 
importante. Cálculos de cargas de Mulliken foram realizados para estas espécies e os resultados 
obtidos reforçam as interpretações dos espectros vibracionais. 
 A segunda etapa consistiu no estudo de ILs puros, analisando tanto cátion quanto ânion. A 
cadeia carbônica tem grande influência no espectro Raman, sendo observadas bandas atribuídas a 
confôrmeros diferentes, que aparecem em maior número e menor intensidade à medida que a cadeia se 
torna menor. Os ânions foram estudados nos ILs e em sais inorgânicos, sendo observados espectros 
muito semelhantes destes nos diversos ILs, porém diferentes nos sais inorgânicos. Os mesmos 
resultados foram encontrados nas medidas de XANES (espectroscopia de raio-X próxima à borda de 
absorção), que permitiu sondar a estrutura eletrônica ao redor de diversos átomos, utilizada como 
técnica auxiliar. Após analisado cátions e ânions, foi possível caracterizar o par iônico formado por 
estes íons, enfocando as bandas Raman das cadeias carbônicas, já que, como a interação de Coulomb é 
baixa, estes se ligam principalmente via ligação de hidrogênio. Para os ILs com –H no carbono 2, o 
ânion Br- forma um par iônico mais forte com os diversos cátions, enquanto PF6

- e TFSI- formam pares 
iônicos fracos, já que são menos coordenantes. A adição do metil no carbono 2 altera essa dinâmica, e 
mesmo o brometo não consegue formar um par iônico forte.  
 Por fim, a terceira etapa visou o estudo destes sistemas em solução com um solvente 
molecular, a dimetilformamida (DMFA), usada como sonda, pois foi analisado o deslocamento da 
banda correspondente ao grupo C=O. Em um primeiro momento foram estudadas soluções 
equimolares de ILs e DMFA, em que foi possível observar a estruturação dos ILs na mistura, 
diferenciando efeito do cátion e do ânion. Posteriormente, selecionou-se alguns sistemas para um 
estudo em diversas frações molares de IL e DMFA. Em baixas concentrações de IL, o comportamento 
foi semelhante ao observado para solventes moleculares. Conforme se aumentou a concentração destes 
sais, observou-se um comportamento anômalo no deslocamento da banda C=O, que pode ser atribuída 
ao caráter iônico destes sistemas. 
 

 

 

Palavras-chave: Líquidos Iônicos, Espectroscopia, Raman, interações interiônicas, imidazol, sal 
fundido. 
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Abstract 

 

Rodrigues, F. Raman Spectroscopy Study of Imidazolic Ionic Liquids: Interionic Interactions, 
Structural Organization and Micro-environment Effects. 2010. 172p. PhD Thesis - Graduate 
Program in Chemistry. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

The present work aims to be a systematic study, by Raman spectroscopy, of imidazolic ionic 
liquids, which means low temperature molten salts derived from imidazole ring. The study involved 
the cations 1-alkil-3-methylimidazolium and 1-alkyl-2,3-dimethylimidazolim, being alkyl chain 
composed of 2, 4, 6, 8 or 10 carbon atoms and with the anions bromide, hexafluorophosphate and 
bis(trifluoromethanesulfonyl)imide (TFSI-), in a grand total of 30 species with distinct properties. 

The study has been separated in three steps. The first one aimed to study both neutral and 
cationic molecules derived from imidazolic ring to understand the difference between cations that can 
form ILs and their precursors. Raman spectroscopy gave information about the changes in the 
vibrational modes with the substitutions. The results show that the intensity of modes from the ring 
decreases with the substitutions, while the contribution of –CH modes increases. In accordance with 
this are the results obtained from theoretical calculation of Mulliken charge, used as an auxiliary 
technique. 

The second step consisted in the study of pure ILs, analyzing both cation and anion effects. 
The carbonic chain plays a major role in Raman spectra, exhibiting bands attributed to different 
conformers. These bands become more abundant and less intense when the chain length increases. The 
anions have been studied in both ILs and inorganic salts, being observed very similar spectra for all 
the ILs but different ones for the inorganic salts. These results have been confirmed by XANES (X-ray 
absorption near edge structure) spectroscopy, which makes possible to probe the electronic structure of 
different atoms. After the analysis of both cation and anion, it was possible to better understand the ion 
pair formation in ILs, focusing in hydrogen bonds in the carbonic chain, since the Coulombic 
interaction is too weak. For ILs with hydrogen in carbon 2, it could be observed that bromide anion 
forms a stronger ion pair when compared to PF6

- and TFSI-, less coordinating anions. The addition of 
methyl group in carbon 2 modifies this behavior, and even bromide does not form the strong ion pair. 

At last, the third step focused in the better understanding of binary systems containing ILs and 
a molecular solvent, dimethylformamide (DMFA), used also as probe since the shift of the band 
attributed to C=O group was used in this study. In a first stage it has been studied equimolar solutions 
of ILs and DMFA, in which it has been observed the organization of ILs in the mixture, and the 
contribution of both cation and anion. The second stage was dedicated to the understanding of these 
mixtures with different molar fraction of ILs and DMFA, for which some ILs have been selected. For 
low concentration of ILs, their behavior was similar to molecular solvents, but when the concentration 
of IL was increased, an anomalous behavior in the shift of C=O band has been observed, which can be 
attributed to the ionic character of these systems.  
 

 

 

 

 

 

Keywords: Ionic Liquids, Spectroscopy, Raman, interionic interactions, imidazole, molten salt. 
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 un. arbit. = unidade arbitrária 

 Modos vibracionais de moléculas: νs = estiramento simétrico; νas = estiramento anti-
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1 Introdução 
 

 

1.1 Apresentação 

Esta tese é resultado do trabalho de doutorado desenvolvido pelo aluno entre os anos 

de 2005 e 2010, no Laboratório de Espectroscopia Molecular do Instituto de Química da 

Universidade de São Paulo.  

A idéia original surgiu como uma continuação do trabalho de iniciação científica, que 

tinha como objetivo o estudo de formação de agregados iônicos de sais inorgânicos em água e 

solventes orgânicos moleculares, utilizando como técnica principal a espectroscopia Raman. 

Este trabalho forneceu ao aluno os primeiros conceitos de espectroscopia vibracional, de 

agregados moleculares, e da interação solvente-soluto. 

Para esta nova etapa foi escolhido um tema que começara a crescer nos anos anteriores 

e se tornava cada vez mais promissor: sais líquidos em temperatura ambiente, hoje conhecidos 

como líquidos iônicos. Devido às suas diversas possibilidades de aplicações industriais em 

ramos distintos da química, na época, a maioria dos trabalhos sobre o tema tinha o objetivo de 

estabelecer empiricamente os melhores sistemas para cada aplicação, muitas vezes sem 

preocupação em entender os fundamentos envolvidos. Apesar desta preocupação ter 

aumentado nos últimos anos, ainda há falta de trabalhos que busquem um entendimento mais 

profundo e fundamental da dinâmica e estrutura dos ILs, o que possibilitaria uma escolha 

mais racional dos mesmos. 

É esse o contexto em que o projeto se insere, com a intenção de contribuir para a 

elucidação dos fundamentos envolvidos, servindo de base para o entendimento de seus 

mecanismos em diversas aplicações. Essa preocupação pode ser resumida pela afirmação de 

Pádua e colaboradores, no ano de 2007 “(...) a química nos mostra o que pode ser feito 

utilizando líquidos iônicos, a físico-química pode nos dizer por que líquidos iônicos 
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funcionam da forma como funcionam” (tradução para o português da frase originalmente em 

inglês “(...) chemistry shows us what can be done using ionic liquids; physical chemistry can 

tell us why ionic liquids work the way that they do”, retirada de [1]). 

A proposta inicial era estudar, via espectroscopia Raman, a interação interiônica e a 

micropolaridade destes sistemas com o uso de sondas solvatocrômicas e Raman ressonante, 

que permitiriam entender os diversos ambientes formados no interior destes ILs. Os sistemas 

investigados seriam ILs derivados de dialquilimidazólio, fixando uma das cadeias laterais 

como metil e variando a outra em tamanho, além de variar o substituinte do carbono 2 e os 

ânions. 

Esta proposta acabou sendo abandonada por problemas de fluorescência tanto em 

algumas sondas testadas quanto nos ILs sintetizados pelo grupo, decorrente de impurezas. 

Apesar de, após diversos testes, ter sido possível a síntese de alguns ILs sem fluorescência, 

para outros, isso não foi possível, prejudicando a sequência planejada de parâmetros (cadeia 

carbônica lateral, substituinte do carbono 2 e contra-íon). Dessa forma, optou-se por obter as 

medidas Raman com radiação incidente em 1064 nm, fora da região em que normalmente 

apresenta a fluorescência, porém também fora da região de interesse para o Raman 

ressonante. 

O trabalho se concentrou, então, no efeito Raman normal, e em outras técnicas 

auxiliares, como espectroscopia de raios-X. Foram realizadas três etapas: na primeira 

procurou-se entender as diferenças espectroscópicas entre as moléculas precursoras e os ILs 

finais, relacionando essas diferenças com propriedades macroscópicas; na segunda foi feita 

uma comparação sistemática de diversos ILs puros, variando tamanho de cadeia lateral, 

contra-íon e substituinte no carbono 2, buscando as alterações espectrais causadas pela 

variação destes parâmetros e como essas alterações poderiam ser relacionadas com a estrutura 

dos ILs, com especial ênfase à interação cátion-ânion. Por fim, estes sistemas foram estudados 
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em solução, em diversas concentrações, utilizando-se como sonda a molécula de 

dimetilformamida, cujo espectro Raman possui algumas singularidades que puderam ser 

exploradas para obter as informações desejadas. 

Apesar dos diversos trabalhos de excelente qualidade hoje em dia encontrados na 

literatura sobre estrutura e interação de ILs imidazólicos, tanto puros como em solução, 

muitos aspectos ainda não são bem compreendidos e novos trabalhos que contribuam para 

essas questões ainda são necessários, em especial, como alertam alguns autores [1], trabalhos 

que forneçam dados experimentais que permitam verificar os resultados teóricos que vêm 

sendo realizados.  

O presente trabalho, experimental em sua essência, espera poder contribuir para o 

melhor entendimento das propriedades fundamentais dos líquidos iônicos, assim como para o 

embasamento de futuros trabalhos na escolha racional de melhores líquidos iônicos. O 

objetivo principal foi o estudo sistemático de diversos sistemas variando-se parâmetros 

estruturais, tendo como base comparativa resultados particulares para alguns sistemas 

disponíveis na literatura. 

 

1.2 Líquidos Iônicos 

1.2.1 Histórico 

 Apesar do crescente interesse nos últimos anos, a história dos líquidos iônicos (ILs) 

não é recente [2]. Atribui-se seu início à síntese do nitrato de etilamônio, com ponto de fusão 

13-14oC, por Paul Walden, em artigo na revista Bulletin de l’Académie Impériale dês Sciences 

de St.-Pétersbourg, cujo título é mostrado na Figura 1. 
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Figura 1. Reprodução do título do artigo de Paul Walden sobre a síntese do Nitrato de 
Etilamônio, no ano de 1914, intitulado “Sobre o tamanho de moléculas e a condutividade 
elétrica de alguns sais fundidos”. Imagem reproduzida da referência [3].

 

 Quase trinta anos depois, surge a primeira patente, cujo título é mostrado na Figura 2, 

requerida por C. Graenacher, relatando a dissolução de celulose em haletos de espécies 

nitrogenadas (como cloreto de 1-benzilpiridínio e cloreto de 1-etilpiridínio), em temperaturas 

inferiores a 100oC, abrindo caminho para diversos processos de síntese, no que pode ser 

considerado o início das aplicações industriais de líquidos iônicos. 

Figura 2. Trecho do termo de patente da Celulose dopada com haletos de espécies nitrogenadas, 
pedida nos EUA por Charles Graenacher. Imagem reproduzida da referência [3]. 

 

Posteriormente, ao redor de 1950 [2] ocorreu a primeira síntese de líquidos iônicos 

contendo cloroaluminato, por Hurley e Wier [4, 5], que, entretanto, só seria efetivamente 

estudado a partir da década de 70 pelos grupos liderados por Osteryoung e Wilkes [4, 5]. 

Esses sistemas são compostos por um cátion grande (formador de líquido iônico, como o 

dialquilimidazólio) com ânion cloreto misturado com AlCl3, em processo que resulta em um 
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drástico abaixamento no ponto de fusão, tornando-os efetivamente líquidos iônicos à 

temperatura ambiente.  

Apesar de possuírem propriedades físico-químicas interessantes, apresentavam a 

grande desvantagem de serem instáveis e muito reativos com água. Como costumam ser 

muito higroscópicos, as amostras eram muito difíceis de serem manipuladas. 

 Paralelamente, em 1967, foi descrito por Swain et al, pela primeira vez, o uso do 

benzoato de tetra-n-hexilamônio como solvente para investigações cinéticas e eletroquímicas 

[6] e no final dos anos 80 e início dos 90 começam a surgir alguns trabalhos utilizando 

líquidos iônicos como meio alternativo de síntese para reações orgânicas, sendo o trabalho de 

Wilkes [7], de 1992, descrevendo a estabilidade desses sistemas à hidrólise quando usados 

como solventes para síntese orgânica, um marco na história das aplicações de ILs. Por fim, a 

partir da metade dos anos 90 começaram a surgir os primeiros trabalhos usando líquidos 

iônicos estáveis à água e ao ar, por Wilkes e Zaworotko [7]. 

Em todos esses anos, a nomenclatura dos líquidos iônicos também foi bastante 

modificada. Esses sais, que costumavam ser chamados apenas de Molten Salts, passaram a ser 

chamados de Room Temperature Molten Salts, para serem diferenciados dos sais inorgânicos, 

que são fundidos em altas temperaturas. Com o tempo, ganharam a denominação Room-

Temperature Ionic Liquids, passando posteriormente a ser conhecidos apenas como Ionic 

Liquids. Essas duas últimas denominações, apesar de poderem descrever os mesmos sistemas, 

contêm diferenças, uma vez que, atualmente, são chamados de Ionic Liquids sais com pontos 

de fusão menores que 100oC, enquanto só podem ser denominados Room-Temperature Ionic 

Liquids aqueles que de fato são líquidos à temperatura ambiente. Um esquema ilustrando a 

evolução da nomenclatura desses sais, comparados a outros sistemas, elaborada pela 

Sociedade Eletroquímica do Japão é mostrado na Figura 3. 
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Figura 3. Esquematização da evolução da nomenclatura de sistemas iônicos líquidos até 
chegar à definição atual de líquidos iônicos. Dos exemplos mostrados, [C2MIm]I possui ponto 
de fusão de 77oC e [C2MIm]TFSI, menor que -15oC. Figura adaptada da Torimoto et al [8].

 

Após o ano 2000 esses sistemas se consolidaram, em grande parte devido à descoberta 

de sais estáveis ao ar e à água e fáceis de trabalhar, sendo cada vez mais utilizados. Em 1970 

havia na literatura cerca de 5 publicações sobre líquidos iônico, subindo para cerca de 30 em 

1980 e 40 em 1991 [9], e crescendo drasticamente nos anos 2000, chegando a mais de 3000 

publicações no ano de 2009 [10]. A Figura 4 mostra o número de publicações e patentes 

envolvendo ILs por ano, entre 1990 e 2006, conforme relatado por El Seoud et al [11]. 

O número de trabalhos e patentes envolvendo ILs vem crescendo significativamente a 

cada ano devido às suas propriedades únicas e às diversas novas aplicações que vêm sendo 

desenvolvidas e têm se estendido para além da química, como pode ser visto na Tabela 1 [10]. 

A seguir, na Tabela 2, são mostradas algumas das revistas em que houve maior número de 

publicações envolvendo líquidos iônicos nesse período [10]. 

Líquido iônico
(definição original)

Sal fundido

Sal fundido
a temperatura ambiente

Líquido iônico
(definição atual)

AlB3

Cs(HF) F2

-
Cs(HF) F3

CaOLiCl - KCl

NaOH[C MIm]TFSI2

SiO2

vítreo

Zwitter ions

HCOONH4

[C MIm]I2
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Figura 4. Histórico da produção científica e tecnológica envolvendo líquidos iônicos 
mostrando o total de artigos publicado e de pedidos de patentes por ano, desde 1990 até 2006. 
Gráfico adaptado da referência [11]. 

 

Tabela 1. Número de artigos publicados relacionados a líquidos iônicos em algumas sub-áreas do 
conhecimento, entre 2000 a 2009, conforme classificação do portal Web of Science [10]. Foi 
mantida, entre parênteses, a classificação original, em inglês. 

Área No publicações* 
Química (Chemistry) 7094 

Engenharia ( Engineering)  3046 

Polímeros (Polymer Science) 2186 

Instrumentação (Instruments & Instrumentation)  1544 

Física (Physics)  1318 

Materiais (Material Science)  1100 

Energia (Energy & Fuels)  861 

Espectroscopia (Spectroscopy)  687 

Bioquímica e Biol. Molecular (Biochemistry & Molecular Biology)  667 

Eletroquímica (Electrochemistry)  442 

Cristalografia (Crystallography)  305 

Ambiental ( Environmental Sciences & ecology)  227 

Ótica (Optics) 176 

Metalurgia (Metallurgy & Metallurgical Engineering)  153 

* Algumas revistas podem se encaixar em mais de uma sub-área e, portanto, o número total de 

publicações da tabela não corresponde ao total de artigos publicados sobre o tema no período. 
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Tabela 2. Revistas científicas indexadas em que mais foram publicados artigos envolvendo 
líquidos iônicos entre 2000 e 2009 e seus respectivos números de artigos publicados [10]. 

Nome da Revista No publicações 
Journal of Physical Chemistry B   687 

Journal of Chromatography A  362 

Tetrahedron Letters  290 

Journal of Chemical Physics  277 

Chemical Communications  267 

Green Chemistry  259 

Electrochimica Acta  251 

Langmuir  244 

Journal of Chemical and Engineering Data 215 

 

Por todos os dados mostrados anteriormente, percebe-se claramente que, apesar de 

somente nos últimos 10 anos terem se tornado sistemas populares, aplicações já são 

encontradas em diversas áreas da ciência e em inúmeros processos industriais. 

A tendência de aplicações industriais levou Short a classificar o momento atual desses 

sistemas com a frase: “Líquidos Iônicos estão começando a deixar os laboratórios das 

universidades e a achar seu caminho numa vasta variedade de aplicações industriais” 

(tradução da frase original em inglês “Ionic liquids are starting to leave academic labs and 

find their way into a wide variety of industrial applications”, retirado da referência [12]). Essa 

afirmação é combatida por diversos autores, entre eles Plechkova e Seddon [3], que afirmam 

que estes sistemas, na verdade, tiveram seu início na indústria e que ainda há muito espaço 

para eles tanto na academia como na indústria.  

Em especial, a importância de estudos acadêmicos visando a compreensão 

microscópica dos fenômenos envolvidos nas diversas aplicações desejadas para os ILs ganhou 

força depois que se percebeu que esses eram solventes não inocentes [13], ou seja, interagiam 

com o soluto e influenciavam no comportamento das reações. Com esta nova percepção, 

teoria e aplicações passaram a não ser mais tratadas separadamente, mas sim como visões que 
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devem ser tratadas em conjunto, de forma que o estágio atual da história dos líquidos iônicos 

é a tentativa de compreender seu comportamento para prever as melhores aplicações para 

cada sistema. 

Dentre as diversas classes desses compostos existentes atualmente, a mais estudada é 

aquela dos derivados imidazólicos [10], que será o foco deste trabalho. Para melhor entender 

por que esses sistemas se tornaram tão populares e importantes em diferentes áreas da ciência 

e da tecnologia é preciso, primeiramente, entender um pouco mais sobre suas características 

gerais e propriedades.  

 

1.2.2 Características gerais 

Líquido iônico é o nome dado a substâncias compostas apenas por íons e que possuem 

baixo ponto de fusão, sendo definido como menor que 100oC [2]. Essa definição, bastante 

ampla, pode comportar uma grande variedade de sais, sendo relatada constantemente a síntese 

de novos compostos que se encaixam neste perfil. A Figura 5 mostra alguns dos principais 

cátions e ânions formadores de ILs. Por ser do interesse deste trabalho, as discussões sobre 

ILs aqui apresentadas serão focadas nos derivados de imidazol. 

De forma geral, pode-se dizer que estes compostos têm em comum uma energia livre 

de Gibbs de solvatação negativa, conseqüência de serem compostos por grandes cátions 

orgânicos (ou um cátion com um grupo central inorgânico, contendo, por exemplo, enxofre, 

fósforo ou nitrogênio, ligados a longas cadeias carbônicas) e ânions pouco coordenantes e/ou 

bastante flexíveis, resultando em baixa energia reticular e grande entropia e, portanto, baixo 

ponto de fusão. Ou seja, o estado líquido é termodinamicamente favorável para estes 

compostos, mesmo em baixas temperaturas [14]. 
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Cátions 

  
  

           Imidazólio                     Piridínio                Amônio                   Fosfônio 

Ânions 

                                                        Trifluorometanosulfonato               Tetrafluoroborato 

 
 

  

bis(trifluorometanosulfonil)imida                                   Hexafluorofosfato 

 
Outros ânions: Cl-, Br-, I- 

 
Figura 5. Estrutura de alguns dos mais comuns cátions e ânions formadores de líquidos iônicos. 

 

A relação entre ponto de fusão, tamanho e geometria dos íons pode também ser 

demonstrada de forma simplificada em termos do potencial eletrostático (E) existente entre 

cargas pontuais (cátion e ânion), conforme definida pela equação 1, que expressa a energia de 

retículo de um sal. 

1 2Q QE k
d

=       (1) 

em que k é a constante de Madelung, Q1 e Q2 as cargas dos íons e d a distância de separação 

dos íons [15]. 

Um sal como NaCl possui pequena distância interiônica e, portanto, alta energia 

reticular, resultando em alto ponto de fusão. Em líquidos iônicos, o tamanho dos íons e sua 

conformação resultam em grande afastamento das cargas (d grande), e, portanto, menor 
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energia reticular. Na Tabela 3 são mostrados alguns valores de pontos de fusão para diversos 

sais de cloreto. 

 
Tabela 3. Ponto de fusão de alguns sais contendo ânion cloreto [2]. 

Sal Ponto de Fusão  Sal Ponto de Fusão 

NaCl 803 ºC  [C1MIm]Cl 125 ºC 

KCl 772 ºC  [C2MIm]Cl 87 ºC 

CsCl 645 oC  [C4MIm]Cl 65 ºC 

  

Entre os sais inorgânicos, é notável o abaixamento do ponto de fusão conforme se 

aumenta o tamanho do cátion, como pode ser observado na coluna da esquerda da tabela 3. 

Comparando esses sistemas com sais orgânicos derivados do anel imidazólico (tabela 3, 

coluna da direita), o abaixamento no ponto de fusão é ainda maior. Entre os derivados de 

imidazol, o ponto de fusão também sofre diminuição com o aumento da cadeia carbônica 

lateral, causado pelo distanciamento entre os íons.  

De forma geral, é conhecido que quanto maior a cadeia carbônica do cátion, até um 

limite de 8 a 10 carbonos, o ponto de fusão decresce devido ao afastamento dos íons pela 

cadeia. Além desse limite o ponto de fusão aumenta por conseqüência das interações de van 

de Waals da cadeia longa [16]. 

Além do efeito do cátion no ponto de fusão, o ânion também tem grande importância, 

como mostrado na Tabela 4, para o cátion [C4MIm]+. O aumento da distância interiônica dos 

sais pode ser observado de duas formas diferentes nestes ânions: por um lado, Cl-, Br- e PF6
- 

podem ser considerados esféricos, tendo seus pontos de fusão diminuídos com o aumento de 

seus tamanhos, já que aumenta também a distância em relação ao cátion. Por outro lado, os 

ânions F3C-SO3
- (abreviado como TfO-) e (F3C-SO2)2N- (abreviado como TFSI- ou Tf2N-) não 

são esféricos - ao compará-los, percebe-se que além da diferença de tamanho, deve-se 
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considerar a flexibilidade [14] de cada ânion: o TFSI-, devido a sua conformação, está mais 

afastado do cátion do que o TfO- e do que os esféricos. 

 
Tabela 4. Ponto de fusão de alguns ILs formados pelo cátion [C4Mim]+ e diferentes ânions [2]. 

Ânion Ponto de Fusão  Ânion Ponto de Fusão 

Cl- 65 ºC  F3C-SO3
- 16 ºC 

Br- 45 ºC  (F3C-SO2)2N
- -4 ºC 

PF6
- 10 ºC    

 

As regras mostradas anteriormente funcionam de forma geral, porém existem diversas 

exceções. Ao tentar explicar por que ILs são líquidos, com argumentos baseados nas energias 

reticular e de solvatação, Krossing et al. [14] alertam para o fato do ponto de fusão dos ILs 

com os cátions [C2MIm]+ e [C4MIm]+ crescer com o aumento do tamanho do ânion, mas a 

regra falha para o ânion TfO, assim como para o TFSI- (especialmente para o [C2MIm]+, cujo 

valor real é inferior ao previsto [14]). Dessa forma, apesar de ser possível uma previsão 

teórica do ponto de fusão dos ILs baseados em métodos computacionais, os muitos fatores 

que podem interferir neste processo fazem com que o valor previsto possa diferir 

significativamente do valor real [17]. 

Da mesma forma como discutido para o ponto de fusão, outras propriedades dos ILs, 

tais como solubilidade em outros solventes, janela eletroquímica, resistência térmica, 

temperatura de transição vítrea, etc., podem ser alteradas variando-se aspectos como 

comprimento da cadeia carbônica, presença de grupos funcionais, substituintes em diversas 

posições do cátion e tipo de ânion, originando o conceito de líquidos iônicos projetados para 

ter o melhor desempenho para uma determinada tarefa [18, 19] e posteriormente ILs que 

incorporem grupos funcionais que lhes atribuam propriedades específicas, o que ficou 

conhecido na literatura como task-specific ionic liquid [15]. 
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Alguns autores estimam que variando todos esses parâmetros seria possível obter mais 

de 1018 sistemas diferentes [20], isto é, ILs com propriedades físico-química distintas. A 

Tabela 5 mostra alguns exemplos de líquidos iônicos e suas propriedades. 

 
Tabela 5. Dados físico-químicos para alguns líquidos iônicos usuais [21]. 

Cadeia 

lateral 

Ânion Tg 

(oC) 

Tf 

(oC)

Td 

(oC) 

Viscosidade 

(mPa.s) 

Densidade 

(g/cm3) 

Condutividade 

(mS/cm) 

Et BF4 -92 13 447 37 1,28 14 

n-Pr BF4 -88 -17 435 103 1,24 5,9 

n-Bu BF4 -85 ─ 435 180 1,21 3,5 

n-Bu PF6 -61 10 ─ 219 1,37 1,6 

n-Bu CF3SO3 ─ 16 ─ 90 1,22 3,7 

n-Bu (CF3SO2)2N ─ -4 >400 69 1,43 3,9 

n-Bu CF3CO2 -30 ─ ─ 73 1,21 3,2 

Tg = Temperatura de transição vítrea; Tf = Temperatura de fusão e Td = Temperatura de 

decomposição. Os valores de viscosidade, densidade e condutividade foram medidos a 25oC. 

 

Além do baixo ponto de fusão, o que resulta num meio muito mais fácil de trabalhar, 

os líquidos iônicos apresentam também como vantagens em relação aos sais inorgânicos 

fundidos a menor viscosidade e o fato de serem meios menos agressivos quimicamente (com 

exceção dos ILs com cloroaluminatos, que são bastante corrosivos). Um resumo de algumas 

vantagens dos líquidos iônicos em relação aos sais fundidos pode ser visto na Tabela 6.  

 
Tabela 6. Comparação entre propriedades básicas de líquidos iônicos e sais inorgânicos 
fundidos. 

Sais fundidos Líquidos Iônicos 

Alto ponto de fusão (>300ºC) Baixo ponto de fusão (<100ºC) 

Alta viscosidade Viscosidade mais baixa* 

Meio muito corrosivo Meio não tão agressivo 

* Apesar de viscosidade mais baixa, de forma geral, alguns ILs são muito viscosos. 
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Dessa forma, seu uso foi proposto em diversas aplicações onde é desejada uma 

solução eletrolítica, mas onde não se pode trabalhar em temperaturas muito altas. Em 

especial, em aplicações como eletrodeposição e como componente de baterias de lítio, seu uso 

vem sendo muito investigado, e é considerado promissor, apesar dos diversos obstáculos 

ainda encontrados, como a baixa mobilidade iônica nestes líquidos [22]. 

 Outra característica importante dos líquidos iônicos é a temperatura máxima que se 

pode alcançar nestes sistemas. Costuma-se dizer que os ILs são não-voláteis e, portanto, a 

temperatura máxima que se poder atingir é próxima à de decomposição. A partir de 2006, 

com o trabalho de Earle et al. na revista Nature [23], foi demonstrada a possibilidade de 

destilação do líquido iônico [C2MIm]TFSI a 300ºC e pressão entre 0.1 e 5 mbar, numa 

velocidade de 0,120 g/h. Apesar da possibilidade, o processo é dispendioso e a velocidade é 

muito lenta, o que inviabiliza comercialmente a purificação dos ILs via destilação. Em 

pressão atmosférica, a taxa de destilação é praticamente nula, sendo possível dizer que estes 

sistemas não evaporam. A Figura 6 mostra uma comparação entre o comportamento térmico 

deste IL e do carbonato de propileno, um solvente orgânico muito utilizado em processos 

eletroquímicos. 

 
Figura 6. Curva de termogravimetria comparando um líquido iônico ([C2MIm]TFSI) e o 
solvente molecular carbonato de propileno (PC). Adaptado da referência  [24]. 
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Ou seja, além dos benefícios já demonstrados quando comparado a sais inorgânicos, 

esta propriedade atribui aos líquidos iônicos uma vantagem muito grande em relação aos 

solventes moleculares: devido ao fato de não evaporarem, começaram a ser utilizados como 

solvente para síntese orgânica e inorgânica em substituição a solventes orgânicos 

convencionais, que evaporam e são liberados para a atmosfera; aplicação que os qualifica, em 

primeira análise, como solventes verdes ou limpos, ou seja, que são pouco nocivos ao meio 

ambiente. Em processos industriais, o solvente não evaporar significa também que, após seu 

uso, poderá ser integralmente reaproveitado, reduzindo também os custos de produção [3]. 

Por outro lado, se os ILs não oferecem riscos ao ambiente e à saúde humana pelo ar, 

alguns autores vêm chamando a atenção para os potenciais riscos de contaminação da água, e, 

por conseqüência, da flora e fauna aquática [25], uma vez que se acredita que grande parte 

destes compostos não seja biodegradável e possam se acumular no organismo. A 

quantificação destes danos ainda não foi completamente resolvida, pois cada composto pode 

se acumular de forma diferente [26] dependendo de sua estrutura: como exemplo, o 

[C10MIm]BF4, por ter cadeia carbônica grande, apresenta maior semelhança estrutural com 

lipídios das membranas celulares do que o [C4MIm]BF4 sendo, portanto, mais propenso a 

acumular no organismo e tendo maior classificação de riscos à saúde, com índice de risco 3, 

igual ao da acetona, enquanto o [C4MIm]BF4 é classificado como 2 [26]. As grandes 

incertezas que cercam os potenciais riscos dos ILs, entretanto, fazem com que na categoria 

riscos desconhecidos sejam classificados como 4, o máximo da escala, enquanto a acetona é 

classificada como 1, o risco mínimo. Para classificar um IL como solvente verde, de fato, 

deve-se considerar todo o processo que o envolve, desde a síntese e purificação, seus riscos de 

manuseio e descarte, conforme vêm advertindo alguns autores [27], que propõem regras a 

serem seguidas para garantir que seu uso seja de fato limpo.   
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A questão da toxicidade é apenas uma entre as diversas incógnitas que persistem em 

relação aos ILs. Por serem sistemas ainda relativamente recentes (na maioria de seus usos) e 

com propriedades bastante não usuais, muitos detalhes importantes sobre sua organização 

estrutural e interações intermoleculares, tanto puros quanto em solução, ainda são pouco 

conhecidos e contraditórios na literatura. Dois exemplos marcantes de fenômenos ainda pouco 

compreendidos nos ILs imidazólicos são listados a seguir.  

Em primeiro lugar, diversos autores discutem por que alguns ILs imidazólicos, como o 

[C4MIm]BF4, não apresentam ponto de fusão bem definido [14], sendo a explicação mais 

aceita o fato de ele ser tão viscoso perto da temperatura esperada de solidificação que não se 

torna um sólido ordenado. Para o caso do [C4MIm]Cl, enquanto alguns autores mediram seu 

ponto de fusão [18], outros afirmam não haver esta transição e que a solidificação está 

associada à presença de água em pequenas quantidades [28], ou seja, não se entende bem seu 

processo de cristalização. O segundo exemplo é um fato bastante importante e controverso da 

literatura: o aumento da viscosidade e do ponto de fusão em líquidos iônicos imidazólicos 

com o grupo metil no carbono 2 ao invés do hidrogênio. A quebra das ligações de hidrogênio 

por conta dessa substituição deveria causar uma queda nestes valores e não seu aumento [29], 

como é de fato observado, fato inesperado e que contribuiu para tornar as ligaçôes de 

hidrogênio nestes sistemas alvo de diversos estudos [30-33]. Uma explicação aceita 

atualmente é de que a ligação de hidrogênio favorece a formação de um par iônico estável e 

diminui as interações eletrostáticas com os cátions vizinhos, aumentando a mobilidade destes 

pares, enquanto o cátion metilado não se liga fortemente a nenhum ânion, mas interage com 

diversos vizinhos, o que torna o sistema menos fluido [34]. 

Os exemplos anteriores mostram como ainda há muito a se entender sobre aspectos 

fundamentais dos líquidos iônicos, sendo que uma boa compreensão destes processos 

microscópicos é necessária não só para melhorar o conhecimento científico, mas também para 
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a otimização de seu uso em processos industriais, uma vez que seu grande diferencial em 

relação a solventes orgânicos, juntamente com a baixa pressão de vapor, é exatamente sua 

estrutura microscópica. 

Líquidos iônicos possuem uma estrutura mais organizada que os líquidos moleculares 

convencionais [3, 35], apresentando regiões com características bastante distintas, já que são 

compostos por região polar e apolar, e com interações dos tipos eletrostáticas, de hidrogênio e 

de van der Waals. Como exemplo, enquanto os líquidos moleculares convencionais possuem 

um arranjo estrutural somente a curta distância (primeiros vizinhos), e por um curto período 

de tempo, nos sólidos cristalinos a organização estrutural pode ser vista a longas distâncias e 

por grandes períodos de tempo; líquidos iônicos representam um meio termo, pois possuem 

arranjo estrutural a médias distâncias e por tempos relativamente longos para um líquido [21, 

36, 37]. 

Estas propriedades mostraram-se úteis, por exemplo, na síntese de nanomateriais. 

Devido a essa maior organização estrutural, os solutos são mais bem orientados pelo solvente. 

Alguns trabalhos mostram que, quando se sintetiza algum material, tal como polímeros 

condutores, por exemplo, a polianilina (PANI)  [38, 39] ou nanopartículas metálicas [40] em 

líquidos iônicos, estes apresentam morfologias diferentes do que em solventes orgânicos 

convencionais. No caso da PANI, fibras maiores podem ser sintetizadas e, no caso de 

partículas metálicas, a força reticular do solvente impede sua agregação, mantendo-as numa 

faixa controlada de tamanho. Uma proposta para a ação dos ILs na síntese de nanopartículas 

metálicas, conforme Dupont e Scholten, é mostrada na Figura 7. 

Além destas aplicações, esta estrutura dual dos ILs, compostos tanto por regiões 

apolares quanto por regiões polares, confere grande versatilidade: estes sistemas podem 

dissolver tanto solutos iônicos (como sais inorgânicos), quanto solutos moleculares (como 

outros solventes orgânicos), e, dentre estas espécies moleculares, tanto polares, como alcoóis, 
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cetonas e água (em alguns casos), quanto apolares. Diversos trabalhos abordam essa 

propriedade dos ILs [41], sendo um bom exemplo de aplicação desta versatilidade mostrado 

por Anderson et al. [42], que conseguiram, com a mesma coluna de cromatografia contendo 

como fase estacionária o IL [C4MIm]TfO, separar, na mesma escala de tempo (10 min), tanto 

uma mistura de n-alcanos (apolares) quanto outra de alcoóis (polares próticos), mostrando a 

utilidade desses sistemas para técnicas de separação e análises químicas [43-45]. 

 

Figura 7. Nanopartículas metálicas em ILs imidazólicos. Enquanto partículas pequenas (a) 
interajam preferencialmente com agregados aniônicos de ILs, partículas grandes (b) interajam 
preferencialmente com agregados catiônicos de ILs. Esquemas reproduzidos de Dupont e 
Scholten [46], em que a nomenclatura [BMI]+ equivale ao aqui chamado de [C4MIm]+. 

  

 Conforme mostrado, as propriedades únicas desses compostos lhes atribuíram 

importância em diferentes áreas da química e da engenharia, tais como catálise orgânica e 

inorgânica, eletroquímica, ciência dos materiais e análises químicas. No entanto, o 

entendimento da estrutura, organização e dinâmica em escala microscópica dos ILs, embora 

fundamental para a melhor exploração de seu potencial científico e tecnológico é ainda 

deficiente. Por esses motivos, atualmente muitos trabalhos científicos têm migrado de uma 

abordagem apenas de aplicação e do uso empírico destes sistemas para uma análise mais 

profunda sobre a interação soluto-solvente envolvendo ILs, de maneira a explicar os 

fenômenos macroscópicos tendo como base o estudo microscópico [46-49]. 
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 Devido à importância do estudo da estrutura microscópica para o entendimento dos 

ILs como solventes e para a racionalização de seu uso, a seguir (item 1.2.3) são tratados com 

mais detalhes aspectos envolvendo sua estrutura e as interações químicas nos líquidos puros e 

em solução com solventes moleculares. 

 

1.2.3 Aspectos microscópicos 

Os líquidos, de maneira geral, formam em sua estrutura regiões com características 

diferentes, fruto das interações intermoleculares em regiões específicas das moléculas. Um 

exemplo notável em líquidos moleculares puros é visto nos alcoóis, que possuem uma 

extremidade bastante polar, que irá interagir com a extremidade polar da molécula vizinha, e 

outra apolar, que irá interagir com outra extremidade apolar, formando regiões com 

propriedades diferentes [50]. Em solução com outros solventes orgânicos, também terão 

interações diferentes dependendo da estrutura e polaridade do outro líquido, podendo formar 

igualmente regiões com propriedades distintas [51, 52]. Estes líquidos moleculares, 

entretanto, podem ainda ter grande parte de suas propriedades explicadas utilizando-se a 

aproximação do solvente como um contínuo, desconsiderando estas regiões e adotando o 

comportamento médio do sistema, uma vez que a relaxação orientacional ocorre numa escala 

de tempo muito curta. 

Para líquidos iônicos, essa aproximação falha, não sendo possível explicar seu 

comportamento analisando-o como um contínuo, por causa de sua alta inomogeneidade. Além 

de interação intermolecular, como ligação de hidrogênio, interação entre dipolos ou de van 

der Waals, deve-se considerar nestes sistemas também as interações eletrostáticas entre íons. 

Canongia Lopes e Pádua [53] demonstraram, via simulação computacional para a série de ILs 

[CnMIm]PF6 puros, a existência de domínios polares com estrutura tridimensional de túneis, 

numa estrutura semelhante à esquematizada por Dupont [21], mostrado na Figura 8, e em 
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acordo com diversos outros estudos encontrados na literatura, envolvendo diferentes tipos de 

simulações computacionais [54, 55], enquanto a região apolar pode se arranjar de forma 

contínua (para n grande) ou em microfases dispersas (para n pequeno) [53].  

 

Figura 8. Duas representações da estrutura tridimensional dos líquidos iônicos imidazólicos 
puros. Imagens reproduzidas das referências de Dupont [21, 56]. 

 

O tamanho da cadeia carbônica do cátion é fundamental para a definição da orientação 

espacial destes ILs puros, uma vez que ocupam um volume significativo na solução, afastando 

tanto o cátion dos ânions vizinhos como de outros cátions, como pode ser observado pela 

Figura 9, em que são mostradas simulações computacionais para ILs do tipo [CnMIm]PF6 

com diferentes cadeias carbônicas. Com o aumento da cadeia, a região apolar (verde) do 

agregado cresce e as regiões polares (vermelhas) se distanciam [53]. 

 

a  b  c  
Figura 9. Simulação computacional de ILs do tipo [CnMIm]PF6 para diferentes tamanhos de 
cadeia: a) , b)  e c) . As regiões em vermelho representam as regiões polares, 
compostas pelo ânion e pela cabeça polar do cátion, enquanto as regiões em verde representam as 
regiões apolares, compostas pelas cadeias carbônicas laterais dos cátions. Imagem reproduzida da 
referência [53]. 
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A gradativa adição de um solvente molecular nestes ILs faz com que esta estrutura 

supramolecular composta apenas de íons comece a se quebrar, formando inicialmente grandes 

estruturas iônicas, que continuam a ser quebradas até que ocorra a formação de pares iônicos 

cátion – ânion, e, continuando a diluição, íons isolados, conforme mostrado na Figura 10.  

 

 

Figura 10. Esquema da organização estrutural de ILs imidazólicos em diferentes 
concentrações de um solvente molecular, adaptado da referência [21].

 

Shim et al. [57], ao analisarem os recentes esforços para atingir uma melhor 

compreensão dos processos de solvatação em ILs, concluem que, apesar das diversas 

similaridades com os solventes moleculares polares, as distintas interações dos ILs os tornam 

únicos sob diversos aspectos, caracterizando-os como dinamicamente heterogêneos; sendo 

essa não homogeneidade na estrutura dos líquidos iônicos o que cria diferentes domínios com 
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os quais um solvente molecular pode interagir, dependendo de sua polaridade, característica 

que atribui aos ILs grande versatilidade na dissolução tanto de líquidos moleculares com 

diferentes polaridades quanto de sais, conforme já comentado anteriormente (item 1.2.2). 

A Figura 11 mostra exemplos dos solventes n-hexano (apolar) e acetonitrila (polar 

aprótico) no IL [C4MIm]PF6. As cores representam as regiões polares (vermelho), compostas 

pelo anel imidazólico do cátion e pelo ânion como um todo, e regiões apolares (verde), 

compostas pela cadeia carbônica do cátion. O solvente apolar está cercado pela cor verde, ou 

seja, pela região apolar do cátion, enquanto o solvente polar é cercado preferencialmente pela 

cor vermelha, ou seja, pelo ânion e pela cabeça polar do cátion, tendo regiões verdes ao seu 

redor, que interagem com o grupo metil da acetonitrila. 

 

a  b  

Figura 11. Simulação computacional de solventes moleculares no IL [C4MIm]PF6: a) 10% 
(mol) de n-hexano (n-C6H14) e b) 20% em mol de acetonitrila (H3C-C≡N). Imagens 
reproduzidas da referência [53]. 

 

Esses autores [53, 57] chamam a atenção para a necessidade de mais estudos que 

auxiliem no entendimento dos processos fundamentais envolvendo líquidos iônicos, 

ressaltando, em especial, a necessidade de dados experimentais para confirmar o que já vem 

sendo estudado, opinião reforçada por Krossing et al. [14], que atentam para o fato de que 

enquanto as aplicações para estes sistemas crescem rapidamente, os conhecimentos sobre suas 

propriedades fundamentais avançam lentamente [12]. 
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1.3 Técnicas experimentais  

1.3.1 Espectroscopia Raman 

 A técnica recebeu este nome em homenagem ao físico indiano C.V. Raman, 

descobridor do efeito Raman, em 1928, feito que resultou em sua condecoração com o premio 

Nobel de Física em 1930 por seus trabalhos sobre o espalhamento de luz [58]. 

A espectroscopia Raman consiste em uma técnica em que um feixe monocromático de 

fótons incide na amostra, interage e é espalhado com energia diferente da incidente (processo 

inelástico), sendo essa radiação espalhada separada por um monocromador e sua intensidade 

medidado por um detector, resultando em um espectro que relaciona frequência do fóton 

espalhado com número de eventos em cada frequência (intensidade).  

Esta diferença de energia está relacionada com alguma freqüência de vibração da 

molécula que interagiu com o fóton (no caso do efeito Raman vibracional, que é o mais 

estudado), conforme a equação 2 [59]. 

i f molecE E h       (2) 

Ei = Energia do fóton incidente 

Ef = energia do fóton espalhado 

ν = freqüência de vibração da molécula 

h = constante de Planck 

  

 A grande maioria dos fótons é espalhada com a mesma energia de incidência, em um 

processo de espalhamento elástico conhecido como espalhamento Rayleigh (Ei = Ef na 

equação 2). Aqueles fótons que sofrem espalhamento inelástico podem sair com maior 

energia do que incidiram, ganhando energia da molécula, no efeito conhecido como Raman 

anti-Stokes, ou sair com menor energia do que o de incidência, conhecido como Raman 

Stokes. Um esquema sobre cada um desses fenômenos pode ser visto na Figura 12. 

 



38 
 

 
 

Figura 12.  Esquema ilustrando as técnicas de espectroscopia eletrônica (absorção), de 
fluorescência (absorção e emissão), infravermelho (absorção) e Raman, com seus vários efeitos 
possíveis. A largura de cada seta representa de forma aproximada a seção de choque de cada 
fenômeno. 

  

A espectroscopia Raman é constantemente comparada e usada em conjunto com a 

espectroscopia no infravermelho, de forma que é interessante entender no que estas técnicas 

se aproximam e quais as suas diferenças. 

 A espectroscopia no infravermelho (IR) é uma técnica de absorção em que luz é 

transmitida através da amostra, sendo analisada após sua passagem. Fótons capazes de excitar 

um modo vibracional da molécula, levando-a a um estado vibracional de maior energia, terão 

maior probabilidade de interação, sendo absorvidos, enquanto aqueles que não interagem 

atravessam a amostra livremente. A Figura 12 mostra que o infravermelho apenas leva a 

molécula a um estado vibracional mais excitado (em geral com 1), dentro do mesmo 

estado eletrônico.  

Diferentemente, o Raman é uma técnica de espalhamento, em que a luz é 

simultaneamente absorvida e reemitida, na qual se mede a reemissão e não a transmissão. O 

fóton é absorvido e leva a molécula a um estado eletrônico virtual (não-estacionário), 

decaindo para o estado eletrônico fundamental, porém em um nível vibracional excitado (em 



39 
 

 
 

geral com 1), conforme mostrado (Figura 12). Como resultado final, ambas as técnicas 

fornecem informações sobre as freqüências de vibração das moléculas, porém de maneiras 

distintas, sendo sujeitas a diferentes regras de seleção.  

Para moléculas cuja geometria apresenta centro de inversão necessariamente não 

haverá coincidência entre os modos ativos no Raman e no IR. Ou seja, bandas que são ativas 

no IR serão inativas no Raman e vice-versa. Para as demais moléculas, poderá ou não haver 

coincidência entre as bandas. Dessa forma, essas técnicas muitas vezes fornecerem 

informações complementares, sendo então comumente usadas em conjunto [59]. 

  

Estiramento simétrico (νs) Deformação Angular no plano (δ) 

  

Estiramento anti-simétrico (νas) Twisting (γ) 

  

Wagging (ω) Rocking (ρ) 

Figura 13. Modos de vibração molecular e as suas respectivas abreviações. 

 

 As vibrações moleculares podem ser classificadas em três tipos principais: a variação 

com o tempo da distância média entre núcleos de dois átomos ligados por uma ligação 

química – chamado de estiramento (stretching), que pode ser simétrico ou assimétrico –, a 

variação temporal dos ângulos médios (α) entre três átomos em vários planos no espaço 

tridimensional– como os modos de deformação angular no plano (bending) ou fora do plano 
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(twisting) e a variação do ângulo desse conjunto de átomos em relação ao restante da 

molécula, que novamente pode ocorrer no plano (wagging) ou fora dele (rocking). Esses 

modos de vibração estão diagramados na Figura 13. Há outras formas mais específicas de 

vibração, como torção de átomos em uma cadeia, que também podem ser observadas no 

espectro Raman ou IR de algumas moléculas. 

O infravermelho é sensível à variação do momento de dipolo da molécula, enquanto o 

Raman é sensível à variação do momento de dipolo induzido pela radiação incidente, 

proporcional à polarizabilidade – deformação da nuvem eletrônica com a incidência da 

radiação –, o tensor . Dessa forma, qualquer modo vibracional em que a variação do 

momento de dipolo elétrico seja nula, como o estiramento em moléculas diatômicas 

homonucleares (ex: N2 e O2) ou estiramento simétrico de moléculas lineares (ex: O=C=O), 

não aparecem no espectro IR. Analogamente, qualquer modo vibracional em que não haja 

alteração na polarizabilidade da molécula será inativo no Raman [59]. 

Para o efeito Raman Stokes, numa geometria em que a radiação espalhada é coletada a 

90º em relação à incidente, a intensidade Raman é dada pela equação 3: 

0 0

2
3 *

02
,0

( / 2) ( ) [ ] [ ]fifi fi fiI  
 

     


                                       (3) 

 Ou seja, a intensidade é proporcional, a menos de algumas constantes (0 é a 

permissividade elétrica no vácuo), à diferença entre radiação incidente e espalhada elevado ao 

cubo, à intensidade da radiação incidente e à somatória da contribuição de cada estado virtual, 

assumindo-se que há infinitas possibilidades de estados, cada um com um peso estatístico 

diferente.  

 Cada termo [] é, por sua vez, escrito conforme a equação 4, em que r é um fator 

de amortecimento inversamente proporcional ao tempo de vida do estado excitado, vri é a 

energia de transição para o estado intermediário e v0 é a energia da radiação incidente. Dessa 
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forma, a participação de cada estado na somatória dependerá desses valores e, assim, pode-se 

entender a intensidade Raman para um determinado modo de vibração de uma molécula. 

, 0 0

[ ] [ ] [ ] [ ]1
[ ] fr ri fr ri

fi
r i f ri r ri rhc i i

   


   


   

 
        

                                            (4) 

Os componentes do vetor momento de dipolo induzido (P), no Raman, se relacionam 

com os componentes do vetor campo elétrico (E) pelo tensor de polarizabilidade, conforme 

mostra a equação 5 [59]. 

' '

x xx x xy y xz z

g gg g y yx x yy y yz z

z zx x zy y zz z

P E E E

P E P E E E

P E E E

  

   

  

      


       
      

                                          (5) 

Como o espectro Raman de água é particularmente fraco, enquanto que no IR é 

particularmente intenso, a espectroscopia Raman é muito vantajosa para o estudo de soluções 

aquosas. Os estudos com líquidos iônicos, entretanto, requerem amostras secas, necessitando 

que se trabalhe em recipiente fechado. A maior limitação dessa técnica é a possível presença 

de fluorescência, tanto da própria amostra, quanto de impurezas, uma vez que o sinal de 

fluorescência é bem mais intenso do que o Raman (como é mostrado na Figura 12, pela 

espessura das linhas das setas), encobrindo suas bandas, o que pode ser um problema em 

líquidos iônicos [60, 61], como será discutido posteriormente (item 3.3).  

Além dos espectros Raman dos líquidos iônicos puros ou em solução, utilizou-se a 

molécula de dimetilformamida como sonda para entender as interações químicas nesses 

sistemas. Essa molécula foi utilizada devido ao forte acoplamento intermolecular entre os 

dipolos do grupo C=O, o que a torna um líquido com alto grau de organização. O que 

motivou seu uso foi o grande efeito de não coincidência apresentado por esta molécula. 

Apesar deste efeito não ter sido usado diretamente, ele é importante para entender a escolha 

desta molécula como sonda e será descrito a seguir. 

 



42 
 

 
 

1.3.2 Efeito de não coincidência Raman 

O efeito de não coincidência Raman (NCE) é definido como o deslocamento entre as 

freqüências das bandas correspondentes a um determinado modo vibracional da molécula, 

conforme se altera a polarização da radiação incidente [62] – horizontal ou vertical – como é 

mostrado na Figura 14. Para a maioria das moléculas, nenhuma mudança é vista nas 

freqüências vibracionais nestes dois modos de polarização (efeito de não coincidência é nulo), 

porém, para alguns modos de algumas moléculas esta variação é observada. 

Este processo pode ser melhor entendido pela teoria do efeito Raman aplicado à 

dinâmica de líquidos [63]. Conforme já dito, o efeito Raman é comandado pelo tensor de 

polarizabilidade gg’ (equação 5), em que g é o índice correspondente à direção da polarização 

induzida pelo campo externo e g’ é a direção da polarização resultante no meio. 

 

Figura 14. Diferentes arranjos experimentais, em que a polarização da luz é alterada (ver 
orientação das setas da radiação espalhada) com o auxílio de um polarizador ou uma lâmina de 
meia onda [63]. 

 

 O tensor de polarizabilidade pode ser escrito na forma de uma matriz com índices i, j e 

k (eq. 6). A passagem simbolizada por (1) nessa equação mostra apenas um artifício 
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matemático que não altera a forma da matriz original, e   ou Tr () representam o traço da 

matriz, ou seja, a soma dos elementos da diagonal. 

 

1 1
3 3

1
1 1

3 3

1 1
3 3

0 0

0 0

0 0

1

3

( )

ii ij ik ii ij ik

ji jj jk ji jj jk
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I β   (6) 

A matriz que representa o tensor de polarizabilidade fica assim separada em duas 

partes. A primeira parte é um escalar multiplicado pela matriz identidade (I), enquanto a 

segunda parte é uma matriz (). 

 O primeiro termo, por ser um escalar, independe do referencial adotado, ou seja, é um 

termo sem dependência angular ou termo isotrópico. O termo matricial depende do 

referencial e, portanto, possui dependência angular e é chamado de anisotrópico. Assumindo 

a orientação VH (conforme Figura 14), o momento de dipolo induzido, cuja fórmula é 

mostrada na equação 7, terá as projeções mostradas na equação 8, em que x, y e z são as 

coordenadas internas da molécula. 

Momento de Dipolo induzido: 

i i iE        (7) 

Projeção dos momentos de dipolo: 

 

z 0
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y 0 2
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     (8) 

Projetando μz e μy nas coordenadas externas X, Y e Z (sistema de referência de 

laboratório), obtêm-se: 
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                               (9) 

 Por ser um líquido, ou seja, pode assumir qualquer orientação em relação ao 

referencial externo, o tratamento da intensidade do sinal (equação 10) é feito para a radiação 

sendo espalhada isotropicamente nos ângulos  e , integrados sobre todo o espaço. 

   
2

2
1

4,
0 0

K KI d d sen
 

 
 

      `                                       (10) 

Dessa forma, temos a intensidade para cada componente da polarização dadas por: 

Polarização Z-Z (ks||k0): 

 224 1
45 9( )( )Z z x VVI Tr I             (11) 

Polarização Z-X (ks┴k0): 

21
15( )( )X z x VHI I          (12) 

Como Tr(v) já é o fator isotrópico, juntando as expressões acima, encontra-se uma 

fórmula para o componente isotrópico do modo vibracional (equação 13): 

4
3( ) ( ) ( )VV VH isoI I I         (13) 

 Na equação 12, o componente anisotrópico é o próprio IVH (equação 14).  

( ) ( )VH anisoI I        (14) 

Na prática, pode-se dizer que o componente isotrópico é o correspondente ao modo 

vibracional ativo no arranjo experimental VV, uma vez que a intensidade para o arranjo VH é 

muito menor, e que o componente anisotrópico é a intensidade do modo vibracional ativo no 

arranjo experimental VH. Dessa forma, é comum o abuso de linguagem e dizer que uma 

frequência corresponde ao modo isotrópico ou anisotrópico, ao invés de dizer que é obtida na 

configuração VV ou VH.  



45 
 

 
 

Experimentalmente, o procedimento adotado é simples: o mesmo espectro é obtido 

nas duas polarizações, com o auxílio de um polarizador, e a não coincidência () é definida 

como a diferença entre a frequência das bandas Raman correspondentes ao modo anisotrópico 

e a do modo isotrópico (equação 15). 

, ,aniso iso           (15) 

  
A teoria Raman foi capaz de explicar como funciona o fenômeno de não coincidência, 

porém ainda é necessário entender por que apenas alguns modos vibracionais de algumas 

moléculas o apresentam de forma significativa. O modo isotrópico é independente da 

orientação das moléculas enquanto o anisotrópico tem um componente sensível a esta 

orientação, e dessa forma, moléculas que sentirão este efeito são aquelas que possuem maior 

organização em solução, como aquelas com alto momento de dipolo, o que causa o 

acoplamento entre moléculas adjacentes. Esse acoplamento é responsável por um rearranjo 

coletivo na solução: quando uma molécula se reorienta, o acoplamento faz com que as 

adjacentes também tenham esse movimento, o que resulta em reorientação preferencial e em 

uma maior organização do que líquidos não dipolares.  

Como se trata de um sistema que sofre rearranjo orientacional, é necessário que o 

sistema não esteja em fase sólida, na qual o rearranjo não ocorreria, nem em fase gasosa, na 

qual o acoplamento seria desprezível. Isto torna o NCE um efeito exclusivo de líquidos (puros 

ou soluções). 

Como o efeito reorganizacional é mais intenso para moléculas com alto momento de 

dipolo, será exatamente nos espectros Raman destas que o NCE será observado com maior 

facilidade, e mais especificamente, para os modos vibracionais envolvendo grupos com alto 

momento de dipolo, como o ν(C=O). A Tabela 7 mostra o NCE de alguns solventes orgânicos 

conhecidos e seus respectivos momentos de dipolo, enquanto a figura 15 ilustra esse efeito 

para o caso da acetona, em que é possível ver que o modo anisotrópico possui a mesma 
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freqüência que a banda no espectro infravermelho, enquanto no Raman isotrópico aparece 

deslocado. 

Tabela 7: Momento de dipolo (μ), freqüências () dos espectros Raman isotrópico 
(iso), anisotrópico (aniso) e infravermelho (IR) e NCE (Δ) para diversos solventes 
orgânicos [62]. 

 μ 1030/Cm νaniso/cm-1 νiso/cm-1 Δ/cm-1 νIR/cm-1 
ν(C=O) 
DMFA 12.7 1674 1660 14 1675 
Ciclobutanona 10 1781 1775 6 1782 
Ciclohexanona 9.3 1714 1707 7 1714 
Acetona 9.4 1714 1709 5 1715 
Benzaldeído 9.2 1703 1698 5 1703 
ν(S=O) 
Sulfolano 15.09 1109 1106 3 1108 
ν(NO2) 
Nitrometano 10.34 14.03 1400 3 1404 
Nitrobenzeno 14.67 1344.5 1342.5 2 1344.2 
ν(CN) 
Acetonitrila 11.34 2251 2250 1 2251 

 

 Como pode ser visto na tabela 7, o Δν (NCE) não depende só do valor do momento de 

dipolo, mas também de outros fatores como geometria molecular, tempo de relaxação 

reorientacional etc.  

 

 
Figura 15: Espectros Raman isotrópico e anisotrópico e IR para a banda correspondente 
ao grupo C=O da acetona. Figura adaptada da referência [62].  
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 Os dados experimentais apresentados na literatura mostram que o NCE é positivo 

(modo anisotrópico em freqüência maior que o isotrópico) para interações do tipo dipolo-

dipolo e negativo para o caso de ligações de hidrogênio [62]. Tipicamente, bandas que 

apresentarão um forte NCE serão aqueles com alto momento de dipolo, pois haverá grande 

acoplamento, ou seja, terão sinal intenso no infravermelho. Entretanto, isso não é sempre 

válido e a literatura já relata inclusive casos em que há NCE na molécula apolar (benzeno), 

especificamente em uma banda inativa no IR [64].   

 O grupo modelo para estudo de não coincidência é o C=O, sendo a dimetilformamida 

(DMFA) a molécula com maior NCE relatado (ca. 14 cm-1), como ilustrado pela Figura 16. 

 
Figura 16. Bandas dos modos isotrópico (Iso) e anisotrópico (Aniso) do grupo C=O da 
molécula de DMFA. Imagem adaptada da referência [62]. 

 

1.3.3 Espectroscopia XANES 

Espectroscopia de Absorção de Raios-X (XAS) é uma denominação geral para uma 

técnica que engloba dois fenômenos complementares: XANES (X-ray Absorption Near Edge 

Structure) e EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure) [65]. Essa técnica consiste 

na incidência de radiação eletromagnética na região de raio-X (λ<50nm) em uma amostra, 
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n
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medindo a absorção em função de cada comprimento de onda incidente, conforme exemplo 

mostrado na Figura 17a, para um caso em que o feixe atravessa a amostra (transmissão). A 

intensidade do feixe que sai da amostra (I) é definida pela intensidade do feixe incidente (I0), 

pela espessura da amostra (x) e pelo coeficiente de absorção (μ), característico de cada 

material em cada comprimento de onda, podendo ser calculada pela equação 16 (lei de Beer-

Lambert). 

0
xI I e                                                                 (16) 

 O coeficiente de absorção diminui continuamente com o aumento da energia do fóton, 

até que saltos são observados em energias específicas, conforme observado na Figura 17b. 

Estas energias em que ocorrem os aumentos bruscos no coeficiente de absorção correspondem 

àquelas necessárias para ionização (retirada de um elétron) de uma camada eletrônica de um 

átomo, conforme esquematizado na Figura 18, e são chamadas de bordas de absorção. 

a  

 

b  

 
 
Figura 17. a) Esquema da atenuação de um feixe de raio X de intensidade inicial I0 ao atravessar um 
material de espessura x. No interior do material, este feixe tem intensidade i, sofrendo um decréscimo 
de intensidade proporcional a dx. Imagem reproduzida da referência [66] e b) Exemplo de espectro de 
coeficiente de absorção (μ) em função da energia do fóton incidente para uma amostra hipotética. 
Imagem adaptada da referência [67]. 

 

(µ
) 
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Figura 18. Esquematização do processo de ionização conforme a radiação incidente. O fóton 
com freqüência ν1 não possui energia o suficiente para que o elétron atinja a região de 
ionização, não afetando significativamente o coeficiente de absorção. Os fótons com freqüência 
ν2 e ν3 possuem esta energia, arrancando o elétron e causando aumento abrupto no coeficiente 
de absorção. Imagem reproduzida da referência [67]. 

 

A energia necessária para a ionização depende de qual átomo e em qual camada 

eletrônica este processo ocorrerá, sendo alguns exemplos mostrados na Tabela 8. 

 
Tabela 8.  Energia de ligação dos elétrons (eV) para as diversas camadas de alguns átomos em 
sua forma natural [68]. 

 K 1s L12s L12s1/2 L32p3/2 M13s M23p1/2 M33p3/2 M43d3/2 M53d5/2 
1 H 13.6         
2 He 24,6         
6 C 284,2         
7 N 409,9 37,3        
8 O 543,1 41,6        
9 F  696,7         
15 P 2145,5 189 136 135      
16 S 2472 230,9 163,3 162,5      
22 Ti 4966 560,9 460,2 453,8 58,7 32,6 32,6   
24 Cr 5989 696,0 583,8 574,1 74,1 42,2 42,2   
30 Zn 9659 1196,2 1044,9 1021,8 139,8 91,4 88,6 10,2 10,1 

 

 A energia de ligação dos elétrons é menor para camada mais externas, menos ligadas 

ao núcleo, e, de forma geral, aumenta conforme o átomo se torna mais pesado (maior número 

atômico), já que há mais prótons exercendo força atrativa no núcleo. Dessa maneira, as bordas 

de absorção são características de cada átomo, podendo haver coincidência aproximada entre 
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bordas externas de elementos pesados com bordas internas de elementos mais leves, como por 

exemplo a borda K 1s do Flúor, em 696,7 eV com a borda L12s do Cromo, em 696,0 eV [68]. 

 XANES e EXAFS são complementares e a diferença entre elas é apenas a região do 

espectro em que se trabalha, definidas arbitrariamente como XANES sendo a região desde 

antes da borda de absorção até aproximadamente 50 eV após a borda, onde começa a região 

de EXAFS [65]. Esse valor não é um consenso, havendo autores que estimam em 30 eV [69], 

sendo definido de forma mais ampla como a região do espectro em que o espalhamento é 

grande e as perdas inelásticas são pequenas. Em sequência, inicia-se a região de EXAFS, 

observada até cerca de 1000 eV após a borda de absorção [65], definida como aquela em que 

em que o comprimento de onda de de Broglie do elétron ejetado é igual à distância entre o 

átomo absorvedor e os átomos vizinhos. A Figura 19 mostra um esquema ilustrativo da 

separação entre estes efeitos. 

 

Figura 19. Representação esquemática de um espectro XAS diferenciando as regiões de 
XANES (próxima à borda) e EXAFS (que se estende até cerca de 1000 eV após a borda). 
Figura reproduzida da referência [67]. 

 

Enquanto a técnica de XANES pode fornecer informações sobre estados de oxidação, 

geometria tridimensional do composto e ambiente ao redor do elemento investigado, EXAFS 
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fornece informações mais finas sobre o ambiente ao redor do átomo estudado, com detalhes 

sobre os átomos mais próximos [65]. 

Uma diferença experimental entre essas técnicas é que a região XANES mostra mais 

diretamente a absorção do elemento de interesse em determinada condição, enquanto EXAFS 

tem como resultado uma série de batimentos (oscilações) no espectro que resultam de 

interferências dos múltiplos espalhamentos de cada átomo, conforme mostrado na Figura 20, 

sendo, portanto, mais trabalhoso de ser interpretado, requerendo a modelagem do arranjo 

estrutural dos átomos. Esses batimentos são mais intensos e facilmente observados para 

elementos pesados, de forma que inúmeros trabalhos são encontrados para elementos 

metálicos e poucos para elementos mais leves [70]. 

a 

 

 

b 

 
Figura 20. a) Interferência entre os múltiplos espalhamentos de cada átomo (●) que causam os 
padrões de interferêcia do EXAFS. Figura reproduzida de Rehr e Albers [66]. b) Faixas de 
energia relativas à borda de absorção definidas como XANES e EXAFS (adaptado de [65]). 

 

Neste trabalho, em que as amostras eram compostas de elementos relativamente leves, 

apenas a técnica de XANES foi empregada, com o objetivo de identificar os ambientes 

químicos ao redor de diversos átomos de interesse.  Isso é possível, pois átomos em ambientes 

químicos distintos possuem energias de ionização ligeiramente diferentes, podendo assim ser 

utilizados como ferramentas para diferenciação desses ambientes, como mostrado por do 
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Nascimento e Temperini [67] para o átomo de nitrogênio: a energia da transição K 1s→π * é 

de 397,7 eV para este átomo no anel quinóide, 398,8 eV no anel piridínico e ao redor de 403,2 

eV para o grupo –NO2. Sais inorgânicos como fosfato ou sulfato também podem ter as bordas 

de seus átomos centrais alteradas pelo efeito do cátion e da quantidade de água de hidratação 

da molécula [71, 72]. Devido a essas possibilidades, diversos trabalhos na literatura exploram 

de forma analítica a técnica de XANES para identificação de compostos derivados do mesmo 

átomo [65, 73]. 

 Muitas técnicas de raio-X já foram utilizadas para o estudo de líquidos iônicos, entre 

elas Difração de Raios-X, XPS (X-Ray Photoelectron Spectroscopy), EXAFS e XANES [8, 

70, 74-76], sendo que em grande parte dos trabalhos o enfoque não é na estrutura dos ILs, 

mas nos sistemas dissolvidos e nos processos envolvidos, com grande aplicação na área de 

materiais [77, 78]. 
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2 Objetivos 
 

 

Este trabalho se propõe a ser um estudo sistemático de diversos líquidos iônicos 

derivados do anel imidazólico, enfocando na técnica espectroscopia Raman, que fornece 

informações sobre os modos de vibração das moléculas, abordando três aspectos deste grupo 

de sais: estrutura do cátion, sua interação com o ânion estabelecendo o par iônico e a interação 

destes com um solvente molecular. 

Em uma primeira etapa, foi estudada a alteração do espectro vibracional do anel 

imidazólico conforme este é substituído, desde as espécies neutras até chegar aos cátions 

formadores de líquidos iônicos, com o objetivo de compreender a estrutura eletrônica do 

cátion. Cálculos das densidades de carga servirão de apoio nas interpretações dos dados. 

Uma vez caracterizado o anel imidazólico do cátion, a segunda etapa foi o estudo das 

alterações no espectro Raman causadas pela variação do tamanho da cadeia carbônica e da 

natureza do ânion, procurando compreender as alterações estruturais nestes sistemas, com o 

objetivo de entender como interferem na formação do par iônico e qual a manifestação no 

espectro Raman. 

Por fim, após entendido como estes sistemas estão estruturados, objetiva-se entender o 

comportamento destes em solução binárias com diferentes concentrações, utilizando como 

sonda a molécula de dimetilformamida, visando à compreensão dos ambientes formados pelos 

líquidos iônicos. 
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3 Parte experimental 
 
 
3.1 Síntese e purificação de líquidos iônicos imidazólicos 

3.1.1 Reagentes utilizados e purificação 

Os reagentes utilizados para os estudos de líquidos iônicos (Sigma-Aldrich) e suas 

respectivas abreviações são listados a seguir: imidazol (Im), 1-metilimidazol (MIm), 1,2-

dimetilimidazol (DMIm), cloreto de 1-metilimidazólio ([MIm]Cl), bromoetano, bromobutano, 

bromohexano, bromooctano, bromodecano, ácido hexafluorofosfórico (HPF6), 

hexafluorofosfato de potássio (KPF6), bis(trifluorometilsulfonil)imida de lítio (LiTFSI) e 

dimetilformamida (DMFA). Os solventes para purificação dos ILs foram diclorometano, 

acetato de etila e tetrahidrofurano (Synth). Hexanol (HexOH) e tetracloreto de carbono (CCl4) 

foram utilizados para ensaios com a DMFA. 

 Todos os bromoalcanos foram destilados em pressão reduzida (aproximadamente 10 

mmHg) após a aquisição, para a eliminação de impurezas, e armazenados em geladeira. O 

reagente MIm foi seco com sulfato de magnésio anidro, destilado em pressão reduzida (10 

mmHg e 85oC) e armazenado em geladeira e sob atmosfera de nitrogênio. O reagente DMIm, 

sólido à temperatura ambiente, foi mantido aquecido a 45oC, para se liquefazer, seco com 

sulfato de magnésio anidro, destilado em pressão reduzida (10 mmHg e 90oC) e armazenado 

em geladeira e sob atmosfera de nitrogênio. O tempo máximo de armazenamento destes 

derivados de imidazol desde sua destilação até seu uso na síntese de líquidos iônicos foi de 

duas semanas, sendo que se não fossem usados nesse período eram destilados novamente 

seguindo o mesmo procedimento. Esses cuidados são importantes para evitar sua oxidação, o 

que interfere na pureza do produto final, conforme discutido adiante (item 3.3). 
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 O solvente DMFA foi seco com sulfato de magnésio anidro e purificado por destilação 

fracionada, sendo armazenado sob N2 e na ausência de umidade, para que permanecesse seco. 

Os demais solventes foram utilizados sem tratamento prévio.  

 

3.1.2 Sistemas estudados 

 Foi estudado um total de trinta líquidos iônicos diferentes, com pequenas alterações 

em sua estrutura. Essas alterações, que serão referida durante o restante do trabalho como 

variações de parâmetros, envolvem mudanças no tamanho da cadeia carbônica, no substituinte 

no carbono 2 (Figura 21a) e nos ânions (Figura 21b-d), conforme esquematizado na Tabela 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Br- 

Figura 21. a) Cátion imidazólio com possíveis variações (R1, R2 e R3). Neste trabalho, R3 será 
sempre metil e os demais serão variados conforme mostrado na tabela XX. b) ânion TFSI-, c) ânion 
PF6

-; d) ânion Br-.  

 

Tabela 9. Todos os líquidos iônicos estudados no presente trabalho. 

Cadeia carbônica (R1) Substituinte no C2 (R2) Ânion Total 
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30 

sistemas 

4 -H  

6  PF6
- 

8 -CH3  

10  TFSI- 

 

 Existem diversas nomenclaturas na literatura para os ILs imidazólicos, sendo que, por 

conveniência, neste trabalho será adotada a denominação [CnMIm]+ para os cátions com 

hidrogênio no carbono 2 e [CndMIm]+ para aqueles com Metil neste carbono, em que n 

representa o número de carbonos da cadeia R1, seguida pela sigla do ânion. 

a) b) c) d) 
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 Devido à dificuldade de determinação do ponto de fusão de alguns ILs e da 

divergência entre os dados na literatura, já que esse valor pode ser muito afetado pela 

presença de água em pequenas quantidades, optou-se por não mostrar os pontos de fusão dos 

líquidos iônicos estudados, mas apenas seu estado físico à temperatura ambiente (Tabela 10). 

No decorrer deste trabalho, estes dados serão explicitados sempre que forem 

relevantes. 

     
Tabela 10: Estado físico dos ILs estudados à temperatura ambiente (Tamb). 

Estado Físico (Tamb) ILs estudados 

Líquido 

 Todos os que contêm o ânion TFSI-; 

 [CnMIm]PF6 com n ≥ 4; 

 [CnMIm]Br com n ≥ 6. 

Sólido 

 [C2MIm]Br, [C4MIm]Br e [C2MIm]PF6; 

 Todos os [CndMIm]PF6; 

 Todos os [CndMIm]Br; 

 

3.1.3 Síntese dos líquidos iônicos com ânion brometo 

 Todos os líquidos iônicos utilizados nesse trabalho foram sintetizados pelo grupo, 

sendo que após várias tentativas diferentes, utilizou-se o protocolo descrito a seguir, adaptado 

da síntese proposta por Huddleston et al.[18]. 

Esta síntese parte do 1-metilimidazol para a obtenção de cátions do tipo [CnMIm]+ e 

do 1,2-dimetilimidazol para a obtenção de ILs com cátions [CndMIm]+, reagindo com um 

haleto de alquila, que determinará tanto o tamanho da cadeia carbônica do cátion do IL (pelo 

grupo alquila) quanto o ânion (pelo haleto). 

 Nesse trabalho, foram utilizados bromoalcanos (CnH2n+1Br) com n = 2, 4, 6, 8, 10, para 

a obtenção de ILs com diferentes cadeias carbônicas e contra-íon brometo. A reação é 

esquematizada na Figura 22. 
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+ C H2n+1n Br
CH3C H2n+1n

NN
CH3

R R

 

Figura 22. Esquema da reação de síntese dos líquidos iônicos imidazólicos com ânion brometo. 
Para o 1-MIm, R = -H e para o DMIm, R = -CH3. O número de carbonos da cadeia lateral é 
representado por n. 

 

Apesar de se tratar de uma reação simples, alguns cuidados experimentais são 

fundamentais para a obtenção de um produto final de qualidade. Estes cuidados serão citados 

durante a discussão sobre impureza nos ILs (item 3.3).  

As sínteses foram realizadas em um balão de fundo redondo de três bocas, em que 

eram colocados um condensador (boca central), um termômetro e um tubo de vidro para a 

entrada de N2 seco.  

O derivado de imidazol (1-MIm ou DMIm) e o bromoalcano desejados eram 

adicionados no balão, com excesso de bromoalcano (cerca de 1 para 1,1 em mols, para evitar 

restos de derivados de imidazol que poderiam contaminar o produto final, conforme será 

explicado no item 3.1.4), sendo deixado em refluxo, com agitação constante e sob atmosfera 

de nitrogênio, em banho de silicone a uma temperatura entre 70 e 80oC por cerca de 6 horas.  

A mistura inicial, incolor e pouco viscosa, torna-se esbranquiçada no início da síntese, 

devido à imiscibilidade entre o líquido iônico formado e o bromoalcano, tornando-se 

novamente incolor no final da reação, em que há muito líquido iônico e apenas uma pequena 

quantidade de reagente, que se separa na fase superior. O produto final, quando líquido, é 

visivelmente muito mais viscoso do que a mistura dos precursores. Caso contrário, observa-se 

um sólido branco ao completar a reação, restando um pequeno volume de líquido 

(bromoalcano) na fase superior. 
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 3.1.4 Purificação e secagem dos líquidos iônicos 

Após o término da síntese, é preciso purificar os líquidos iônicos, extraindo restos de 

precursores não reagidos, assim como eventuais subprodutos da síntese. 

A utilização de excesso de bromoalcano favorece o consumo total do imidazol, um 

composto básico, prótico, coordenante e solúvel em ILs [79] e que, portanto, pode atrapalhar 

futuras aplicações, tanto por seu caráter básico como por poderem gerar outros subprodutos 

(ver item 3.3). 

O excesso de bromoalcano e de eventuais derivados de imidazol podem ser retirado 

por extrações sucessivas com acetato de etila ou tetrahidrofurano, que são miscíveis com os 

reagentes, mas não com o produto.  

Alguns dos líquidos iônicos sólidos à temperatura ambiente podem continuar líquidos 

(em sobrefusão) após esfriarem, por algum tempo, voltando depois a os estado sólido. Sua 

purificação, portanto, pode ser feita também pela recristalização na presença destes solventes 

seguida de algumas lavagens, ao invés da extração. 

Para a secagem, um volume de diclorometano equivalente a cerca do dobro do de IL é 

adicionado, solubilizando totalmente os ILs, e, em sequência, acrescenta-se à mistura sulfato 

de magnésio anidro, deixado por cerca de 1h. Após este tempo, é efetuada a filtração, para 

retirar o sulfato de magnésio hidratado, e posteriormente o diclorometano é evaporado, 

obtendo-se o IL puro e seco. Por serem muito higroscópicos, os ILs foram armazenados em 

frascos bem vedados e guardados em dissecador com pentóxido de fósforo, sob pressão 

reduzida. 

A confirmação do produto obtido pela síntese foi feita por RMN de hidrogênio, 

comparados aos deslocamentos encontrados na literatura [18] e, posteriormente, uma 

padronização destes compostos foi realizada para espectroscopia Raman e no infravermelho, 

servindo de referência para as sínteses posteriores. 
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3.1.5 Troca iônica 

Conforme já descrito, foram utilizados nesse trabalho, além do brometo, os ânions 

hexafluorofosfato (PF6
-), usando como reagente de partida seu ácido ou sal de potássio1, e 

bis(trifluorometilsulfonil)imida (TFSI-), partindo de seu sal de lítio.  

Todos os líquidos iônicos com brometo são miscíveis em água, enquanto todos os com 

TFSI- e PF6
- são imiscíveis. Seus sais de partida, entretanto, são solúveis (o LiTFSI é muito 

solúvel em água, sendo possível o preparo de soluções ao redor de 5,5M, enquanto KPF6 é 

menos solúvel, chegando a soluções aquosas de 0,5M). 

Dessa forma, a troca iônica foi realizada em meio aquoso, dissolvendo-se totalmente o 

[CnRMIm]Br (R = -H ou -CH3) e o sal de partida (LiTFSI ou KPF6) em pequenas quantidades 

de água, em béqueres diferentes (numa relação molar de 1:1,1 de IL para o sal), misturando 

lentamente essas soluções, sob agitação constante. Após a completa mistura, o sistema era 

deixado sob agitação por cerca de 1 hora, sendo depois deixado para decantar.  

Como os dois sais inorgânicos formados como subproduto da síntese (KBr ou LiBr) 

são miscíveis em água e os ILs não, a purificação foi realizada por extrações consecutivas 

com água, para a completa retirada dos sais. A adição de nitrato de prata em uma pequena 

alíquota da água após a extração permitia observar se ainda havia brometo no sistema, 

conforme relatado na literatura para o cloreto, com limite de detecção de 1,4 mg/L [80]. 

Após a purificação, o mesmo procedimento de secagem e armazenamento descrito 

para os ILs com brometo (item 3.1.4) foi realizado. 

 

                                                            
1 As primeiras sínteses de IL com ânion hexafluorofosfato foram realizadas com a adição de HPF6 (vendido em 
solução aquosa 65% em massa), conforme descrito na  literatura [18]. O uso deste ácido, entretanto, não era 
conveniente pois além de atacar a embalagem, tornando‐se amarelado e com impurezas, é mais difícil de ser 
totalmente retirado do IL, que pode ficar ácido. Desta forma, a síntese foi substituída por KPF6, que apesar de 
pouco solúvel em água, permite uma síntese mais limpa e um produto de melhor qualidade.   
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3.2 Técnicas espectroscópicas e preparo das amostras 

3.2.1 Espectroscopia Raman 

Foram realizados espectros Raman dos precursores dos ILs (item 4.1), dos ILs puros 

(item 4.2) e de misturas binárias IL + DMFA (item 4.3), sendo que o mesmo procedimento de 

operação do equipamento foi utilizado. Difere, entretanto, a metodologia de preparo das 

amostras, uma vez que cada conjunto necessitava de cuidados diferentes. 

A menos que seja dito o contrário, todos os espectros Raman mostrados nesse trabalho 

foram obtidos em um equipamento FT-Raman Bruker RFS/100 com excitação em 1064 nm. 

Essa radiação foi escolhida para evitar problemas com a fluorescência das amostras, que pode 

ser crítico em líquidos iônicos, dependendo de como foi realizada sua síntese, purificação e 

armazenagem [60, 61]. Os espectros foram obtidos com resolução espectral de 2 cm-1, 512 ou 

1024 acumulações e potência do laser entre 250 e 350 mW, dependendo da relação sinal / 

ruído obtido para cada amostra. Utilizou-se como porta-amostras tubos de vidro com 

aproximadamente 5 mm de diâmetro e 30 mm de altura, preenchidos com um volume de 

cerca de 150 μL de amostra, fechados com vedante tipo Parafilm®, sendo as medidas 

realizadas logo após seu preparo. 

Os ILs são em sua maioria viscosos e bastante higroscópicos2, de forma que a 

transferência para o porta-amostras pode ser demorada (devido à viscosidade) e este pode 

absorver água da atmosfera no processo. Desta forma, mesmo armazenados secos e em 

dissecador, os ILs foram secos novamente, dentro do porta-amostras, em vácuo (≈10mmHg), 

a 70oC, em banho de glicerina, por cerca de duas horas, imediatamente antes de cada uso3.  

                                                            
2 Mesmo  sendo  imiscível  em  água,  os  ILs  com  ânion  TFSI‐  são  bastante  higroscópicos.  Este  fenômeno  não 
ocorre com aqueles com ânion PF6

‐, porém o mesmo procedimento foi adotado. OS ILs contendo ânion Br‐ são 
miscíveis em água e higroscópicos, sendo que aqueles sólidos à temperatura ambiente tornam‐se rapidamente 
líquidos na presença de umidade. 
3 Medidas  de  titulação  pelo método  de  Karl‐Fischer  realizada  pelo mestrando  Bruno Giuliano Nicolau  (sob 
orientação do Prof. Dr. Mauro Ribeiro –  IQ/USP) determinaram quantidade de água menor que 100 ppm nas 
amostras. 
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Os espectros dos precursores de ILs e alguns compostos semelhantes, utilizados como 

referência, foram obtidos com as amostras secas, sendo obedecidos os cuidados descritos no 

item 3.1.1. 

Para os espectros Raman de líquidos iônicos puros, a amostra foi colocada no tubo de 

vidro até completar uma altura entre 5 e 10 mm, sendo o tubo colocado no vácuo para 

secagem, conforme descrito acima. Terminado este processo, o tubo foi aberto para a entrada 

de ar seco (passado por secante CaCl2 e dedo frio de gelo seco com etanol), fechado 

imediatamente com vedante tipo Parafilm® e as espectros medidos. 

Para as medidas de ILs com DMFA foram necessários cuidados experimentais 

maiores, uma vez que um erro no preparo das amostras prejudicaria a comparação com os 

demais resultados, já que se trata de um experimento quantitativo. Dessa forma, o 

procedimento para cada amostra foi: uma massa entre 0,1g e 0,2g de IL seco foi pesada em 

um tubo para centrifugação (tipo Eppendorf®) com capacidade para cerca de 2,0 mL e 

colocadas para secar novamente em vácuo, conforme descrição anterior, sendo também 

retiradas do vácuo com a adição de ar seco. Um volume de DMFA seca suficiente para se 

atingir a proporção molar desejada foi adicionado e o frasco fechado e agitado, para 

homogeneização. A mistura final, menos viscosa, foi rapidamente transferida com uma pipeta 

de Pasteur para o frasco de vidro, fechado e medido em sequência, conforme descrito para os 

ILs puros.  

Para evitar resultados incorretos devido a problemas na medição ou no preparo das 

amostras, para cada sistema IL:DMFA foram preparadas independentemente duas misturas 

iguais. Se os valores de freqüência Raman medidos para as duas diferissem em 0,2 cm-1 ou 

mais, novas amostras eram preparadas e medidas, de forma a minimizar os erros. 

Um detalhe importante deve ser ressaltado nesta etapa: a diferença entre resolução do 

espectro e reprodutibilidade dos valores obtidos. Pode-se observar no item 4.3, em que são 
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apresentadas as medidas com ILs e DMFA, diferenças da mesma banda que podem ser 

menores que 1,0 cm-1 enquanto foi especificado neste item que a resolução utilizada no 

espectrômetro foi de 2,0 cm-1. 

Resolução é a capacidade do equipamento, nas condições escolhidas para trabalho, de 

distinguir dois valores, enquanto reprodutibilidade é a capacidade do equipamento de obter 

resultados iguais quando a mesma amostra é medida diversas vezes. É comum, para garantir a 

reprodutibilidade das medidas, a calibração com um padrão já conhecido.  

Neste trabalho, foi realizado um controle pela banda da DMFA pura, cujo valor já é 

bem conhecido na literatura [62, 81]. A Figura 23 mostra a comparação entre os espectros 

correspondentes à banda C=O da DMFA em diversas resoluções, enquanto a Figura 24 mostra 

três espectros para a mesma resolução (2 cm-1), porém com diferentes números de espectros 

acumulados (acum.). 
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Figura 23. Espectros Raman da banda 
correspondente à vibração C=O da DMFA 
pura obtidos com diferentes resoluções. 

Figura 24. Espectros Raman da banda 
correspondente à vibração C=O da DMFA 
com resolução 2,0 cm-1 e diferentes números 
de espectros acumulados. 
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 Esta banda é bastante larga e pouco afetada pela mudança da resolução, porém é 

possível ver na Figura 23 que há, de fato, pequenas mudanças no espectro, especialmente no 

formato das bandas. Para a mesma resolução (figura 24), entretanto, não há nenhuma 

alteração quando diversos espectros são obtidos, em momentos diferentes. Apesar da pior 

razão entre sinal e ruído, conforme se diminui o número de dados acumulados, tanto o 

formato quanto a posição do pico da banda permanecem iguais, com diferença menor do que 

0,2 cm-1. Desta forma, as fontes significativas de erro neste conjunto de dados não está 

associado ao equipamento, mas sim a problemas no preparo das amostras e na determinação 

dos picos. 

 Como é uma das possíveis fontes de erro das medidas, é também importante comentar 

sobre o procedimento para a determinação dos picos. Esta banda possui uma particularidade: 

o acoplamento entre dipolos vizinhos da DMFA faz com que seja possível observar na mesma 

banda os modos isotrópico (mais baixo número de onda e maior intensidade) e anisotrópico 

(mais alto número de onda e menor intensidade) da molécula [62], o que causa a assimetria 

observada nos espectros da Figura 23 e Figura 24, de forma que a intensidade final desta 

banda é dada por Iiso +  4/3 Ianiso. Com a diluição da DMFA em outro solvente ocorre o 

afastamento dos dipolos e modos isotrópicos e anisotrópicos convergem para o mesmo valor, 

tornando a banda simétrica novamente. A banda anisotrópica, entretanto, é bem menos intensa 

do que a isotrópica de forma que pode se aproximar essa banda como sendo apenas formada 

pelo modo isotrópico. 

 Neste contexto, como os valores que interessam neste trabalho são da posição do 

máximo da banda, para soluções concentradas (maior que 50% em mol) de DMFA o pico foi 

determinado pelo método de máximo local, enquanto para soluções com 50% de DMFA ou 

menos, em que a banda se torna simétrica, foi utilizado o ajuste por uma equação tipo 

Lorentziana [82]. Para esse tratamento dos espectros utilizou-se o programa Origin Pro 8.0®. 
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3.2.2 Cálculos das cargas de Mulliken 

Os cálculos foram realizados em colaboração com o Prof. Dr. Antonio Carlos Borin, 

do IQ-USP. As geometrias foram otimizadas empregando o método MP2 (Møller-Plesset 

Second Order Perturbation Theory) [83, 84] com a aproximação RI (Resolution of identity) 

[85, 86] e funções de onda do tipo TZVP [87] (Triple- Valence with Polarization Functions), 

equivalentes as bases atômicas 6-311G** desenvolvidas por Pople e colaboradores. As cargas 

atômicas foram obtidas empregando-se a partição proposta por Mulliken (Mulliken population 

analysis) [88]. Os cálculos foram feitos empregando o software ORCA (An ab initio, DFT 

and semiempirical SCF-MO package - Version 2.7-00) [89]. 

 

3.2.3 Espectroscopia XANES 

Os espectros XANES foram obtidos no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron 

(LNLS), localizado em Campinas, SP. O anel de luz possui diâmetro médio de 29,7 m, campo 

magnético defletor de 1,67T, energia nominal de operação de 1,37 GeV e corrente máxima do 

feixe de elétrons de 250 mA. Foram estudadas as bordas K dos elementos Nitrogênio, 

Oxigênio e Flúor (linha SGM) e Enxofre e Fósforo (linha SXS). 

A linha SGM (Spherical Grating Monochromator), localizada no dipolo 8A do anel, 

opera na faixa entre ultravioleta de vácuo e raios-X mole, entre 250 e 1000 eV e possui 

resolução de E/E melhor que 3000 e feixe de cerca de (0,5 x0,5)mm2. Os valores obtidos 

foram calibrados utilizando-se como referência o pico principal do nitrato de potássio 

(KNO3), em 405,5 eV [90]. 

A linha SXS (Soft X-ray Spectroscopy), localizada no dipolo 4A do anel, opera4 na 

faixa de raio-X mole, entre 800 e 4000 eV, é equipada com monocromador de cristal de 

silício e espelho de focalização toroidal, tendo um feixe de (2,0x3,0) mm2 e possui resolução 

                                                            
4 Estas informações se referem à configuração na época da medida. Após o ano de 2008 esta linha passou por 
reformas que alteraram alguns de seus parâmetros. 
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espectral E/E de 5000 em 4000 eV. A calibração foi efetuada utilizando-se a banda referente 

camada LIII 2p3/2 do molibdênio metálico, em 2520,2 eV [68]. 

 Para as duas linhas, foi utilizado a detecção por corrente 

total de reposição elétrons (total electron yield - TEY) e os 

espectros obtidos em pressões menores que 5x10-7 mbar. 

Foi utilizado um porta-amostras de alumínio, posicionado na 

vertical, com furos de cerca de 1 mm de profundidade, conforme 

mostrado na Figura 25, onde eram depositados os líquidos 

iônicos secos. As amostras sólidas foram coladas na outra face 

do porta-amostras, em fita de cobre especial para alto vácuo, 

com o cuidado de não ficarem expostas por muito tempo no ar, 

antes de serem colocadas no vácuo, no caso de serem 

higroscópicas [75]. 

 

 Figura 25. Visão 
frontal e lateral do 
porta-amostras. 

Os porta-amostras foram colocados em pré-vácuo de 10-2 mbar, na horizontal e com a 

superfície que abrigava os ILs voltada para cima, por pelo menos 1h, para que restos de 

umidade e bolhas de ar dissolvidos fossem eliminados, de forma que ao ser colocado na 

vertical, esses líquidos, muito viscosos, não escorressem.  

A amostra a ser medida era selecionada por um manipulador com movimentos nos 

eixos x, y, z e de rotação, de forma que diversas amostras pudessem ser medidas no mesmo 

porta-amostras sem necessidade de desfazer o vácuo. 

 

3.3 Considerações sobre a pureza dos líquidos iônicos 

 Alguns dos principais artigos que relatavam as primeiras sínteses de diversos líquidos 

iônicos imidazólicos descreviam alguns dos produtos obtidos como amarelados, amarelo 

escuro ou até marrom [18]. Entretanto, estes líquidos iônicos deveriam ser incolores, o que 
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causou grande discussão na literatura sobre a natureza desta coloração e como evitá-la [60, 

61, 91-95]. Muitas vezes as impurezas estavam presentes em quantidades tão pequenas que 

não eram detectadas por técnicas como ressonância magnética ou espectroscopia no 

infravermelho e tampouco alteravam as propriedades físico-químicas destes compostos, como 

condutividade, ponto de fusão, estabilidade térmica, viscosidade entre outros, sendo, portanto, 

vendido comercialmente para todos os usos.  

Essas impurezas só afetariam medidas de espectroscopia eletrônica, uma vez que a 

impureza é amarela, ou medidas de fluorescência, pois está é fluorescente. Neste contexto, 

também se encaixa a espectroscopia Raman, que, devido à sua baixa seção de choque, pode 

ser muito sensível a efeitos de fluorescência, que mascaram seu espectro.  

 Até por volta do ano de 2007, havia pouca disponibilidade de líquidos iônicos 

comercialmente e sua qualidade ainda era insatisfatória para diversos usos, de forma que estes 

sistemas eram sintetizados pelos próprios grupos de pesquisa. Neste contexto surgiram, então, 

diversos trabalhos tentando entender como a fluorescência surge nestes sistemas [61, 91] e 

como purificá-los [60, 93]. Por fim, a síntese e a produção industriais de compostos com alta 

pureza foi bem estabelecida [92, 96], mas a origem destas impurezas permaneceu pouco 

compreendida.  

Durante os primeiros anos de desenvolvimento deste trabalho, entre os anos de 2005 e 

2007, os ILs disponíveis no mercado eram poucos, caros e ainda não com boa qualidade, de 

forma que se decidiu por sintetizados no próprio laboratório. 

Durante este processo, diversos problemas foram encontrados até que fosse possível 

uma síntese de qualidade. Este item é dedicado a uma descrição mais detalhada de alguns 

dados encontrados durante a tentativa de entender a origem da impureza dos ILs imidazólicos 

e que contribuíram para a melhora da qualidade dos produtos sintetizados. Não foi realizado 

um estudo mais aprofundado para responder todas as perguntas que surgiram ao longo destes 
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testes e tampouco solucionar a origem desta impureza, mas o conjunto de dados com testes 

sistemáticos permitiu eliminar algumas fontes de impureza e obter um produto mais puro. 

Apesar disso, como será relatado posteriormente, não foi possível eliminar as impurezas de 

todos os ILs sintetizados. 

A Figura 26 mostra os espectros Raman de três diferentes amostras de IL, obtidos no 

equipamento Jobin Yvon U1000 com detecção por fotomultiplicadora e com excitação com 

laser em 514,5 nm. O primeiro espectro corresponde a uma amostra de [C4MIm]Br pura 

(sólido branco) e nenhuma fluorescência é vista. O segundo espectro corresponde a uma 

amostra de [C8MIm]Br mal purificado. Logo após a síntese, o espectro Raman (não mostrado) 

não apresentava fluorescência, assemelhando-se ao do [C4MIm]Br. Entretanto, por falha no 

processo de purificação, após algum tempo armazenado tornou-se levemente amarelado e 

com um fundo de fluorescência, mas ainda sendo possível observar seu espectro (como 

mostrado no detalhe pontilhado). Por fim, o terceiro espectro corresponde a uma amostra de 

[C4MIm]Br bastante impura, que apresentava coloração amarelo escura. A fluorescência é tão 

intensa que as bandas do espectro Raman são quase que totalmente mascaradas.   

 
Figura 26. Espectros Raman obtido com radiação incidente 514,5 nm dos ILs: [C4MIm]Br 
sólido e branco, [C8MIm]Br líquido e levemente amarelado (após 1 mês da síntese) e 
[C4MIm]Br sólido e amarelo escuro. 



68 
 

 
 

 A figura acima ilustra bem duas dificuldades encontradas nos ILs: a amostra 3 

representa uma síntese ruim, sendo obtido um IL de baixa pureza, enquanto a amostra 2 

representa um IL cuja síntese foi feita com cuidado, porém a purificação não e, após algum 

tempo, a fluorescência começou a surgir. 

 Apesar da existência de trabalhos que proponham a purificação destes líquidos [60], 

alguns autores afirmam que métodos como coluna de sílica ou alumina possam deixar 

resíduos que interfiram em medidas eletroquímicas e espectroscópicas [93] e, mesmo com 

purificação, a pureza destes produtos sempre será pior do que a de um IL sintetizado já com 

alta pureza [61]. Percebe-se também que um IL com haleto, quando impuro, irá gerar, via 

troca iônica, outros ILs também impuros [91].  

 Neste contexto, procurou-se sintetizar os ILs mais puros possíveis, e para isso foram 

realizados diversos experimentos que auxiliassem a entender melhor como se origina essa 

fluorescência, para poder evitá-la.  

 Tanto bromoalcanos quanto os derivados de imidazol comerciais podem vir levemente 

amarelados e apresentando alguma fluorescência. Observou-se que os bromoalcanos após 

destilados podem ser armazenados por longo tempo sem que apresentem este problema 

novamente, indicando que a impureza não é um subproduto de sua decomposição, mas sim 

provém do processo industrial. Os derivados de imidazol e, em especial, o 1-metilimidazol, 

no qual este estudo se focou, por outro lado, se destilado e deixado em contato com oxigênio e 

luz, começa a amarelar após alguns dias, o que sugere que a impureza é fruto de uma sub-

reação deste em contato com o ar. Partindo dos dois reagentes puros, a obtenção de um 

líquido iônico impuro parece, dessa forma, ser causada principalmente pelo imidazol e não 

pelo bromoalcano. 
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Estes resultados indicam, portanto, que a oxidação do 1-metilimidazol dá origem a 

este composto amarelado, conforme mostrado na Figura 27. Para acelerar a oxidação, foi 

adicionada à amostra peróxido de hidrogênio numa razão 1 mol para cada 2 mols de 1-MIm. 

 
Figura 27. Espectro Eletrônico do 1-Metilimidazol recém destilado e incolor (linha preta) 
diluído em água e de uma amostra amarelada, após adição de H2O2 e aquecimento a 90oC por 
1h (linha vermelha). As amostras não foram medidas nas mesmas condições, de forma que as 
intensidades não podem ser comparadas. Os espectros foram obtidos em um equipamento UV-
VIS-NIR Shimadzu UV3101PC. 

  

A amostra pura possui uma banda no ultravioleta (290 nm), como pode ser visto no 

espectro em preto. Após a oxidação, esta banda ainda é vista, porém há o aparecimento de 

outra, na região do visível, indicado na figura acima por uma seta. É preciso, então, saber se 

este composto formado é também fluorescente. A Figura 28 mostra os espectros Raman do 1-

MIm puro e de suas espécies oxidadas, obtidas com radiação incidente 514,5 nm, a mesma 

mostrada na Figura 26, em que é possível ver a fluorescência dos ILs. 

 Fica claro pelos espectros mostrados abaixo que a fluorescência não é intrínseca do 1-

MIm e nem tampouco proveniente de contaminação no H2O2, mas que surge da oxidação do 

composto, seja pelo ar ou por um agente oxidante. Testes com outro oxidante, o persulfato, 

também foi realizado, obtendo-se o mesmo resultado. 
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Figura 28. Espectros Raman com excitação em 514,5 nm do 1-Metilimidazol puro, recém 
destilado, do peróxido de hidrogênio em solução aquosa (35%) e de duas amostras de 1-MIm 
impuros. A amostra 1 corresponde a 1-MIm com H2O2 (2 : 1 mols), aquecida a 90oC por uma 
hora, enquanto a amostra 2 corresponde ao 1-MIm destilado deixado em contato com o ar e 
com a luz por dois meses. 

 

 Diversas tentativas foram feitas para separar esta impureza, para que pudesse ser 

melhor estudada, porém não foi possível, sendo sempre encontrada misturada ao 1-MIm. 

Análises por técnicas de espectrometria de massa (MALDI-ToF) foram realizadas nestas 

amostras, para tentar obter mais informações a respeito desta impureza. Como o 1-MIm é 

líquido, este evapora, deixando apenas a impureza, provavelmente um sólido, cujo valor 

registrado para m/z foi 164, equivalente a duas vezes a massa molecular do 1-metilimidazol. 

Nos ILs, como esta impureza está presente em quantidades muito pequenas, não foi possível 

medir sua massa, para confirmar se se tratava do mesmo composto. Entretanto, como o perfil 

de fluorescência apresentado pelas duas amostras na mesma radiação incidente (514,5 nm), 

conforme mostrado na Figura 29, são idênticos, é provável que a impureza seja a mesma, uma 

vez que outra impureza provavelmente resultaria em outro espectro de fluorescência nesta 

radiação.  
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Figura 29. Espectro Raman e de fluorescência das amostras de 1-MIm e [C4MIm]Br impuras, 
obtidas no equipamento Raman Jobin Yvon U-1000 com radiação incidente 514,5 nm. 

 

 Segundo os dados de massa, a impureza parece ser originária do dímero de imidazol, 

cujo sítio de ligação mais provável entre os dois monômeros é o nitrogênio 3, que possui um 

par de elétrons livres. Entretanto, para se ter certeza de que não ocorre ligação por outros 

átomos, foi forçada a oxidação de outros compostos e observado se ocorria ou não o 

amarelamento, conforme listado na tabela a seguir: 

 

Tabela 11. Teste de oxidação e amarelamento de alguns derivados de imidazol com peróxido de 
hidrogênio e persulfato de potássio. 

Molécula oxidada 
Átomos do anel 

substituídos* 

Ocorreu o 

amarelamento? 

Imidazol N1 (-H) Sim 

1-metilimidazol N1 (-CH3) Sim 

1,2-dimetilimidazol N1(-CH3) e C2 (-CH3) Sim 

Cloreto de 1-metilimidazólio N1 (-CH3) e N3 (-H) Não 

* Entre parênteses está mostrado qual o grupo ligado a estes átomos. 
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 Ou seja, apenas o sistema que possuía ligação no nitrogênio 3 foi pouco suscetível à 

oxidação, independente do agente utilizado. Isto pode ser um indícativo de que uma vez 

sintetizado o IL puro, há pouca reversibilidade na reação, sendo que o maior problema é o 

precursor não reagido que sobrou no sistema. 

Como não foi possível isolar este composto, utilizou-se como alternativa concentrar 

mais essa impureza, partindo-se da amostra 1 (Figura 28) e destilando, retirando a água e 

parte do 1-MIm. A Figura 30 mostra um espectro Raman do 1-MIm puro e da mistura 

concentrada. Estes espectros foram obtidos utilizando-se radiação no infravermelho próximo 

(1064 nm). 

 
Figura 30. Espectros Raman de: A) 1-metilimidazol recém destilado e B) 1-metilimidazol 
oxidado com H2O2 e destilado, para retirar a água e concentrar a impureza no 1-MIm. 
Espextros obtidos no equipamento FT-Raman Bruker RFS/100. 

 

O espectro encontrado corresponde essencialmente ao do 1-MIm, indicando que ainda 

há grande concentração deste composto na amostra, porém algumas bandas novas surgem. 

Entre elas, destacam-se duas entre 1650 e 1850 cm-1, região onde são normalmente 

encontradas bandas relativas ao grupo C=O. A possibilidade de existência de uma banda C=O 

é coerente, uma vez que o composto sofreu oxidação, porém não condiz com a existência de 
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um dímero de imidazol, como sugerido pela massa do composto, de forma que a natureza 

deste composto não pode ser totalmente esclarecida apenas por esses dados.  

Essas bandas são pouco intensas mesmo nessa amostra com grande concentração de 

impureza e, portanto, não irão influenciar nos espectros dos ILs. Percebe-se também que o 

espectro em 1064 nm não apresenta fluorescência, mesmo com grande concentração da 

impureza, ao contrário daquele em 514,5 nm, sendo a alternativa para estudos com amostras 

fluorescentes. 

Pelos dados obtidos acima, é possível ver que a fluorescência surge com a oxidação do 

1-MIm tanto por um agente oxidante forte como pelo contato prolongado com o ar. Outros 

dados obtidos durante os testes fornecem informações importantes sobre este processo, 

conforme listados a seguir. 

Uma pequena quantidade de 1-MIm, ao ser adicionada em um solvente apolar, como o 

CCl4, amarela muito mais rapidamente do que em um solvente polar prótico, como água, fato 

que pode estar relacionado com a menor duração de um intermediário, não amarelo, em 

solventes apolares do que em polares. No 1-MIm puro, ele próprio age como um solvente 

polar prótico sobre si, sendo que o amarelamento é demorado. Uma amostra envelhecida de 1-

MIm, ao ser aquecida, torna-se ainda mais amarelada, enquanto uma amostra recém destilada 

pode ser aquecida sem ter sua coloração alterada, o que sugere que há a presença de um 

intermediário incolor, de longa duração em solvente polar, porém que quando aquecido há 

uma rápida passagem para o produto final, ocorrendo o amarelamento. 

Esses dados são bastante importantes para a síntese de ILs, em que o imidazol reage 

com um bromoalcano, aprótico, sob aquecimento: ou seja, uma amostra de 1-MIm pode estar 

incolor no início da síntese, porém amarelar rapidamente ao iniciar o aquecimento na 

presença de bromoalcanos e, portanto, é de fundamental importância o uso do reagente puro. 
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Após alguns testes, adotou-se a metodologia descrita anteriormente (item 3.1), para a 

síntese de líquidos iônicos: o 1-MIm utilizado era utilizado no máximo até duas semanas após 

sua destilação, sendo que, ainda assim, era guardado em geladeira e sob atmosfera de N2, para 

retardar qualquer reação. Após este tempo, o 1-MIm não utilizado era novamente destilado 

antes de seu próximo uso (o mesmo se aplica ao DMIm). Para os bromoalcanos não foram 

necessários cuidados semelhantes, sendo apenas destilados uma vez para eliminar impurezas 

existentes, e armazenados em geladeira. 

Após estes cuidados com os reagentes, outro cuidado durante a síntese descrito no 

item 3.1.4 foi fundamental para a melhora da qualidade dos ILs sintetizados: o excesso de 

bromoalcano em relação ao 1-MIm, que tem como objetivo favorecer o consumo total do 

imidazol, evitando que os ILs amarelem com o tempo. Os bromoalcanos são imiscíveis na 

maioria dos ILs, sendo mais facilmente retirados, enquanto o anel imidazólico se liga muito 

forte aos ILs, sendo difícil a sua separação. Ainda assim, uma boa purificação, após a síntese, 

é fundamental para uma boa qualidade dos produtos obtidos. Devido aos problemas relatados 

de contaminação com sílica ou alumina [93], optou-se por não utilizar colunas para a 

purificação. 

Estes cuidados permitiram a síntese de ILs com melhor qualidade, mas como se 

trabalhou com muitos ILs e com propriedades diferentes, alguns ainda apresentaram 

fluorescência, mesmo quando visualmente incolores, de forma que representaria um problema 

para um estudo sistemático. 

Como não foi observada fluorescência com radiação incidente em 1064 nm, optou-se 

por utilizar sempre esta radiação, obtendo-se espectros semelhantes ao da literatura, como 

será mostrado posteriormente. Outras radiações seriam fundamentais para estudos com 

Raman ressonante [97] com sondas cromofóricas. Para este estudo sistemático, como alguns 

sistemas são sólidos em altas temperaturas, igualmente não seria possível rabalhar com sondas 



75 
 

 
 

dissolvidas, impossibilitando os estudos de Raman Ressonante. Dessa forma, optou-se pelo 

uso da radiação no infravermelho próximo. Alguns estudos realizados pelo grupo utilizaram 

outras radiações [78], mas não serão discutidos aqui. 

Para os espectros de XANES não foi observado nenhuma influência desta impureza no 

sinal obtido. Esta técnica é sensível, em uma primeira aproximação, à quantidade de átomos 

naquele ambiente químico, sendo que a baixa concentração das impurezas desfavorecia seu 

sinal nos espectros.    

 



76 
 

 
 

4 Resultados e discussão 
 

 

4.1 Espectro vibracional e distribuição de carga no anel imidazólico 

Conforme já foi discutido na introdução, os líquidos iônicos são substâncias bastante 

peculiares dentro da química, apresentando algumas características de sais inorgânicos e 

outras de solventes moleculares orgânicos, sendo a classe dos derivados de imidazol a mais 

estudada atualmente. 

Tendo destaque não apenas como precursores de líquidos iônicos, o imidazol e seus 

derivados são importantes na área biológica, estando também presentes em diversos 

medicamentos, além da química de coordenação, sendo utilizados na complexação com 

diversos metais. Alguns de seus derivados mais conhecidos são a histidina e as purinas5. 

Muitas diferenças nas propriedades físico-químicas e nas aplicações são observadas 

[98], ao se comparar o anel não substituído com o substituído em diferentes posições, assim 

como ao se comparar a molécula neutra com seus íons, dentre os quais se encaixam os cátions 

formadores de ILs. Esses exemplos mostram que as múltiplas aplicações desta classe de 

composto surgem exatamente da versatilidade do anel, que apresenta comportamento distinto 

conforme é substituído.  

Desta maneira, antes de tentar entender a estrutura e interação cátion-ânion em 

líquidos iônicos imidazólicos puros, considerando o efeito do ânion, assim como efeitos de 

solventes orgânicos nestes sais, é fundamental estudar o próprio anel imidazólico. 

No presente capítulo será feita a análise dos espectros Raman de diversos derivados de 

imidazol, desde as moléculas neutras mais simples até os cátions com estrutura maior e mais 

complexa, com ênfase em moléculas estruturalmente relevantes aos líquidos iônicos 
                                                            
5 A histidina é um aminoácido e consiste de um imidazol substituído no carbono 4. Seu nome, conforme notação 
da IUPAC, é ácido (S)-2-amino-3-(3H-imidazol-4-il)propanóico. A purina consiste em um anel pirimidínico 
fundido com um imidazólico e é precursor de moléculas como cafeína (1,3,7-trimetil- 1H-purino- 2,6(3H,7H)-
diona) e os ácidos nucléicos adenina (9H-purin-6-amina) e guanina (2-amino-1H-purin-6(9H)-ona). 
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estudados (ver capítulo 3). Dessa forma, foram estudados derivados de imidazol com 

substituintes nos nitrogênios 1 e 3 e no carbono 2 do anel. Apesar de diversos imidazóis 

substituídos nos carbonos 4 e 5 apresentarem grande importância biológica, não são muito 

comuns na química dos ILs e, portanto, não serão o foco deste estudo, sendo utilizados apenas 

para comparações, quando conveniente. 

Para ajudar na caracterização espectroscópica dos sistemas, foram realizados cálculos 

computacionais das cargas atômicas (cargas de Mulliken) de alguns dos compostos estudados, 

com o objetivo de entender as alterações nas distribuições de carga no anel. Dessa forma, o 

uso dessas cargas será limitado à comparação entre as espécies, sem se aprofundar na 

discussão sobre geometria da molécula, distâncias de ligação etc. 

 Os dados para as moléculas menores e mais simples, como as espécies neutras e 

cátions menores, serão discutidas primeiro (item 4.1.1) e comparadas entre si. Posteriormente, 

estas moléculas serão comparadas com cátions maiores, formadores de ILs6 (item 4.1.2). 

 

4.1.1 Análise dos precursores de líquidos iônicos 

A Figura 31 mostra um esquema dos sistemas que serão utilizados neste estudo. Na 

primeira etapa, o estudo ficará limitado ao imidazol (Figura 31a) e alguns de seus derivados 

com menores cadeias carbônicas: 1-metilimidazol (Figura 31b), 1,2-dimetilimidazol (Figura 

31c) e o cátion 1-metilimidazólio (Figura 31d, com n =0) com ânion cloreto. As espécies 

neutras são precursores dos líquidos iônicos imidazólicos, enquanto que o sal funciona como 

uma espécie de cátion mais simples análogo aos ILs, apesar de não ter características de 

líquido iônico.  

                                                            
6 A designação cátions formadores de ILs será utilizada para definir os cátions que de fato compõem um líquido 
iônico, e não deve ser confundido com seus precursores. Essa nomenclatura foi adotada pois esse cátion não 
define isoladamente um líquido iônico, mas depende do ânion com o qual está interagindo. Quando o objetivo 
for referir a outra estrutura que não forme ILs, será explicitado no texto se se trata de um precursor ou uma 
molécula análoga.  
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Figura 31. Esquema dos derivados de imidazol estudados: A) Imidazol (Im), B) 1-
metilimidazol (1-MIm), C) 1,2-dimetilimidazol (DMIm), D) 1-alquil-3-
metilimidazólio([CnMIm]+), E) 1-alquil-2,3-dimetilmidazólio ([CndMIm]+). No caso particular 
de D em que n = 0, tem-se o cátion 1-metilimidazólio ([MIm]+). 

 

A Figura 32, mostra os espectros Raman destas espécies, sendo apenas o espectro do 

1-MIm obtido na fase líquida, enquanto os demais foram obtidos para os sólidos. Percebe-se 

que os espectros vibracionais são bastante distintos, apesar das pequenas alterações estruturais 

destas moléculas. Em especial, as bandas mais intensas dos espectros variam muito, o que não 

pode ser utilizado para uma comparação precisa, uma vez que não há padrão interno. Essa 

diferença nos espectros está bastante associada à quebra de simetria nas moléculas com a 

substituição, mas informações sobre distribuição eletrônica também pode ser obtidas. 

Conforme dados obtidos da literatura, a Tabela 12 mostra a atribuição tentativa das 

bandas mais relevantes para a interpretação dos espectros mostrados na Figura 32. As 

moléculas de Im e 1-MIm foram atribuídas diretamente, mas não havia nenhuma atribuição 

para as moléculas [MIm]Cl e DMIm, de forma que a primeira foi atribuída com base na 

comparação entre Im e Im+ e 4-MIm e [4-MIm]+ e a segunda, por associação entre o 1-MIm e 

o 2-MIm. 

 

 

A  B D 

E C
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Figura 32. Espectro Raman das espécies: A) Imidazol, B) 1-metilimidazol, C) 1,2-
dImetilimidazol e D) Cloreto de 1-metilimidazolio.  

 

Tabela 12. Atribuições tentativas para os modos vibracionais mais relevantes dos precursores de 
imidazol. Para facilitar a visualização, modos semelhantes estão posicionados na mesma linha. 

Imidazol  

[99, 100] 

1-Metilimidazol  

[101] 

1,2-Dimetilimidazol  

[101-103] 

1-metilimidazólio Cl  

[99, 101, 102, 104] 

cm-1 Atribuição cm-1 Atribuição cm-1 Atribuição cm-1 Atribuição 

626 γ(R) 618 γ(R) 630 γ (R) 629 γ (R) 

    644 ν(C-CH3)   

  669 ν(N-CH3) 677 v(N-CH3) 669 ν(N-CH3) 

    

727 

 

ν(N-CH3,  

C-CH3)   

  855 γ(CH) 921 γ(CH) 899 γ(CH) 

1065 δ(R) 1029 δ(R) 983 δ(R) 1018 δ(R) 

  1078 δ(CH3) + ν(R) 1091 δ(CH3) + ν(R) 1091 δ(CH3) + ν(R) 

1148 δ(CH, NH)     1111 ρ(CH3) 

1264 ν(R) 1285 δs(CH3) 1411 δs(CH3) 1184 δ(CH, NH) 

1326 ν(R) 1349 ν(R) 1463 δas(CH3) 1287 δs(CH) 

1449 ν(R) 1421 δ(CH3) + ν(R) 1504 ν(R) + δ(CH3) 1453 ν(R) + δ(CH3) 

  

2840-

3050* 

νs(CH3) e 

νas(CH3) 

2840- 

3050* 

νs(CH3) e 

νas(CH3) 

2900- 

3070* 

νs(CH3) e 

νas(CH3) 

3124 νas(HC4C5H) 3109 νas(HC4C5H) 3098 νas(HC4C5H) 3089 νas(HC4C5H) 

3144 νs(HC4C5H)  3135 νs(HC4C5H)  3120 νs(HC4C5H)  3119 νs(HC4C5H)  

* Como essa região agrega todos os estiramentos dos grupos CH3, simétricos e anti-simétricos, das moléculas, 
não será identificado cada modo individualmente. 
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Antes de se iniciar as análises das alterações nos espectros vibracionais de cada 

precursor estudados, são mostrados na Figura 33 os valores das cargas de Mulliken nos 

átomos mais relevantes para este estudo, juntamente com um gráfico ilustrativo, na Figura 34, 

das cargas dos 5 átomos que compõem o anel, com o objetivo de facilitar a visualização. A 

análise das cargas ajuda a entender a distribuição eletrônica e será uma ferramenta para 

entender as alterações nos espectros Raman. 

 

                   

Imidazol (Im)                                          1-metilimidazol (1-MIm) 

        

       1,2-dimetilimidazol (DMIm)                               1-metilimidazólio ([MIm]+) 

 

Figura 33. Cargas de Mulliken (em unidades de elétrons) calculada para imidazol e seus 
derivados. Em vermelho são listados os valores positivos e em azul os negativos.7 

                                                            
7 A soma total das cargas de todos os átomos deve ser  igual à carga da molécula, ou seja, zero para espécies 
neutras e +1 para o cátion. Entretanto, os hidrogênios dos grupos metil não  foram mostrados na  figura, de 
forma que a soma das cargas parciais mostradas não será igual à carga total da molécula.  



81 
 

 
 

 
Figura 34. Valor das cargas de Mulliken para cada átomo do anel imidazólico. A numeração 
começa pelo nitrogênio substituído com metil (N1), seguido pelo carbono entre os dois 
nitrogênios (C2) e assim por diante. 

 

Em primeiro lugar serão analisadas as bandas referentes aos grupos metil ligados ao 

anel. O Im é o único que não possui nenhum grupo metil, sendo a banda equivalente aquela 

em ca. 1148 cm-1, relativa à deformação angular dos grupos N1-H e C2-H do anel. A ausência 

do grupo metil resulta no átomo N1 muito mais negativo do que em todas as outras 

moléculas, o que mostra que o metil está sendo responsável por um rearranjo eletrônico que 

deixa o nitrogênio mais positivo, fato não esperado visto o efeito indutivo deste grupo.  O 

mesmo fato é observado no C2: Im e 1-MIm possuem cargas negativas e com valor 

semelhante enquanto o DMIm possui carga diferente e positiva. 

Ao comparar as bandas do grupo metil na espécie neutra 1-MIm e seu sal [MIm]Cl, 

não se observa deslocamento de frequência, sendo ambas encontradas em 669 cm-1 e, apesar 

de não ser possível quantificar suas intensidades, pode-se observar que nos dois casos ela é 

bem intensa. Estes dados estão de acordo com o encontrado na literatura para o 4-MIm e seu 

sal [4-MIm]Cl [102], em que se observa que tanto frequência quanto intensidade permanecem 

próximas, o que pode ser entendido como não havendo mudança ao redor desses átomos: 

tanto o N1 quanto o carbono ligado a ele não são afetados pela protonação do N3.  
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Uma banda na mesma região, em ca. 677 cm-1, também é encontrada no espectro 

Raman do DMIm, porém pouco intensa, enquanto outra com grande intensidade aparece em 

727 cm-1, fato inesperado, já que ela não é vista nem para o 1-MIm nem para o 2-MIm, que 

não possuem nenhuma banda na região entre 700 e 800 cm-1 [101]. Essa banda, que se destaca 

neste composto, é atribuída8 a uma vibração conjunta dos grupos H3CN1-C2CH3, o que 

explicaria a sua não existência nas espécies citadas anteriormente. 

Uma dúvida que pode surgir sobre a grande intensidade desta banda está relacionada 

ao fato de C2 e N1 serem positivos enquanto os carbonos dos grupos metil ligados a eles 

serem negativos, o que pode ser interpretado por esses grupos provavelmente possuírem alto 

momento de dipolo permanente, de forma que seria esperada uma baixa polarizabilidade e, 

consequentemente, uma banda Raman pouco intensa, como é observada de fato em 677 cm-1. 

Para comparação, são mostradas a seguir as cargas atômicas da água, molécula conhecida 

pelo alto momento de dipolo permanente (espectro muito intenso no infravermelho) e baixa 

polarizabilidade (espectro pouco intenso no Raman: qO = -0.8974, qH = + 0,4487 (base 

utilizada 6-31G*)[105]. 

Essa comparação ilustra que as ligações C-CH3 e N-CH3 não são tão polarizadas a 

ponto de gerar uma banda pouco intensa no espectro Raman, porém essas intensidades são 

difíceis de serem previstas sem cálculos teóricos detalhados. Analiticamente, entretanto, não é 

visto para nenhuma das moléculas situações extremas. 

Após analisadas as vibrações do grupo metil, serão estudados os modos vibracionais 

do anel imidazólico. Diferentes modos de vibração que têm em comum a mudança das 

distâncias entre os átomos que o compõem são contemplados na designação respiração do 

anel, também simbolizada por ν(R). Alguns autores nomeiam todos esses modos apenas como 

                                                            
8 Como não existem trabalhos na literatura sobre o espectro vibracional da molécula 1,2‐dimetilimidazol, uma 
simulação no programa Gaussian foi realizada pelo Prof. Dr. Rômulo Augusto Ando para confirmar a atribuição 
desta banda Raman. 
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respiração do anel, como foi o caso de [101], enquanto outros tentam explicitar com mais 

detalhes quais os átomos têm maior contribuição, como é o caso da [99], em que se atribui um 

modo especificamente a ν(C5-N1-C2), outro a ν(C2-N3-C4) e assim por diante. Como é 

muito difícil isolar essas contribuições, pois uma banda Raman normalmente envolve diversas 

coordenadas internas, com pesos diferentes, como pode ser visto em [102], neste trabalho 

optou-se por descrevê-los em conjunto, conforme observado na Tabela 12. Essa abordagem é 

suficiente para os objetivos desejados aqui. 

A banda mais intensa da respiração do anel no Im está localizada em 1264 cm-1, sendo 

observadas outras bandas menos intensas em 1326 e 1449 cm-1. Com a adição do metil no N1 

(formando o 1-MIm), a banda mais intensa aparece em 1349 cm-1, enquanto outros modos 

bem menos intensos (não indicados na Tabela 12) são vistos entre 1300 e 1550 cm-1. 

Comparando-se esta espécie neutra com o sal [MIm]Cl, percebe-se que ao contrário do que 

foi observado para a banda do grupo metil, em 669 cm-1, em que não havia mudanças 

significativas de frequência ou de intensidade, temos agora grandes diferenças. As bandas 

atribuídas à respiração do anel para o sal são pouco intensas, sendo a mais intensa observada 

em 1453 cm-1 e atribuída ao anel em conjunto com a vibração N1-CH3.  

James et al. [106] explicam a grande intensidade dessa banda em 1349 cm-1 da espécie 

neutra pelo acoplamento dos modos C=N e C=C do anel, desacoplados pela protonação, 

resultando no aumento de bandas na região entre 1000 e 1100 cm-1, correspondentes ao modo 

C–N deste anel, que no caso do [MIm]Cl aparece em 1091 cm-1 e possui participação do 

grupo metil. 

Novamente, os relatos da literatura [102, 103] para o 4-MIm e seu sal mostram 

resultados condizentes: das três bandas mais intensas referentes à respiração do anel presentes 

no espectro da espécie neutra, duas não são observadas no sal (incluindo a mais intensa do 

espectro, em 1302 cm-1) e apenas uma, em 1267 cm-1, que possui uma grande componente do 
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estiramento C4-CH3, é observada com intensidade comparável à vista na espécie neutra. 

Outras bandas, também atribuídas aos modos do anel, aparecem na região entre 1450 e 1550 

cm-1 e são pouco intensas.  

Para os dois casos mostrados anteriormente, o do 1-MIm e [MIm]Cl estudado aqui e 

do 4-MIm e [4-MIm]Cl relatado na literatura, são encontrados resultados semelhantes: 

enquanto a banda mais intensa das espécies neutras se deve apenas a modos do anel, a banda 

mais intensa de cada um dos sais correspondentes é atribuída a uma composição entre modo 

do anel e do grupo metil, sendo as bandas correspondentes a modos puramente do anel pouco 

intensas. A diminuição da aromaticidade do anel, com a quebra das ligações dupla decorrente 

da protonação pode explicar essa queda da intensidade das bandas do anel. 

Este trabalho não envolveu a espectroscopia no IR, porém para o caso do 4-MIm 

descrito na literatura [102, 103] o estudo foi feito com as duas técnicas. Da mesma forma que 

para o Raman, as bandas relativas ao anel sofreram grande diminuição no IR com a 

protonação enquanto outra relativa ao grupo metil aparece com grande intensidade. Esta 

combinação de resultados indica a diminuição tanto do momento de dipolo permanente 

(observado por IR) quanto da polarizabilidade (observada por Raman) para os modos do anel, 

o que reforça a idéia de diminuição significativa na densidade de carga.  

A diminuição na densidade de carga do anel não é um resultado surpreendente, mas, 

pelo contrário, esperado, uma vez que o anel está sendo protonado. O objetivo desse estudo é 

ver quais as implicações dos espectros Raman desses compostos, como preparação para 

entender os ILs. 

Resultado análogo ao do [MIm]+ é visto para o DMIm, quando comparado ao 1-MIm: 

os modos exclusivos do anel aparecem pouco intensos e os modos que possuem contribuições 

também dos grupos metil aparecem com maior intensidade, em 1091 e 1504 cm-1. Segundo a 

atribuição de James et al.[106], o DMIm difere do [MIm]Cl na ligação C4=C5. Nos dois 
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casos há a diminuição do caráter π da ligação C2=N3 com a retirada de elétrons do anel, 

reforçado pelo aumento da intensidade relativa da banda em ca. 1090 cm-1 (lembrando que a 

ausência de padrão interno dificulta a comparação das intensidades) mas no DMIm não há 

mudança significativa na ligação C4=C5, como pode ser observado pelas cargas de Mulliken, 

enquanto no cátion esse efeito é bastante intenso. O resultado da diminuição do caráter de 

dupla dessa ligação no cátion é o deslocamento para mais alta frequência desta banda, que 

aparece nas espécies neutras ao redor de 1500 cm-1, junto a outros modos, enquanto no cátion 

sofre um desvio para mais alta frequência, aparecendo acima de 1550 cm-1[106].      

As cargas de Mulliken novamente mostram resultados em acordo com as 

interpretações dos observados experimentalmente, como pode ser visto na Tabela 13, que 

compila os dados da carga total no anel (soma da carga dos 5 átomos) e da carga apenas ao 

redor dos átomos N1-C2-N3, onde se concentram as substituições e que será importante na 

análise dos líquidos iônicos, posteriormente: tanto a protonação quanto a diminuição na 

densidade eletrônica com a introdução do metil diminuem a densidade de carga do anel.  

Tabela 13. Carga total dos cinco átomos que compõem o anel imidazólico e 
soma das cargas dos átomos N1, C2 e N3 do anel, para cada composto 
estudado. 

Composto / 

Cátion 

Soma das cargas 

do Anel 

Soma das cargas ao 

redor de N1-C2-N3 

Im -0,61 -0,37 

1-MIm -0,51 -0,25 

DMIm -0,32 -0,06 

[MIm]+ -0,19 -0,08 

 

A densidade ao redor dos átomos C4 e C5 podem ser vistos na Figura 33, conforme já 

discutido. Um ponto importante a notar é o aumento das cargas positivas nos hidrogênios 

ligados aos carbonos 2, 4 e 5 do cátion, quando comparada às espécies neutras. Conforme já 

comentado na introdução (item 1.2), os cátions formadores de líquidos iônicos podem 

interagir fortemente via ligação de hidrogênio nesses grupos com o ânion ou com solventes 
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moleculares, de forma que estas serão fundamentais para o entendimento das interações 

intermoleculares nesses sistemas. 

Dessa forma, um grupo particular de bandas presente em todos os espectros e que é de 

interesse é exatamente aquele que correspondente aos estiramentos simétrico e antissimétrico 

do HC4=C5H, entre 3090 e 3150 cm-1, região onde praticamente só são encontradas vibrações 

C–H. Esses modos vibracionais, de alta freqüência, são praticamente desacoplados do anel, 

sendo pouco sensíveis as alterações mostradas anteriormente.  

No Im, o estiramento antissimétrico aparece em 3124 cm-1 e o simétrico em 3144 cm-1. 

Essa banda se desloca para freqüências mais baixas com a adição do metil, aparecendo em 

3109 e 3135 cm-1 para o 1-MIm e em 3098 e 3120 cm-1 para o DMIm (respectivamente, para 

os estiramentos antissimétricos e simétricos). A protonação do 1-MIm resulta também em 

bandas em menor freqüência, respectivamente em 3089 e 3119 cm-1, com diminuição 

significativa da intensidade relativa. A substituição afeta pouco esses grupos, que estão 

desacoplados do anel pela grande diferença de freqüência de vibração. Estes são, entretanto, 

bastante sensíveis a interações intermoleculares, de forma que a alteração vista para o cátion 

pode ser explicada pela interação com o ânion [106]. As alterações no anel têm influencia, por 

outro lado, na distribuição de carga, como pode ser observado pelas cargas calculadas. 

Concluindo, a análise dos precursores dos ILs auxiliou no entendimento das alterações 

estruturais do anel imidazólico em moléculas pequenas conforme novos substituintes são 

introduzidos. A contribuição dos modos de respiração do anel diminui significativamente com 

as substituições, que reduzem a densidade eletrônica do anel, aumentando a participação das 

bandas correspondentes ao grupo metil. Apesar das substituições estarem localizadas nas 

posições 1 a 3 do anel e as cargas variarem pouco nos carbonos 4 e 5, observa-se pequenos 

deslocamentos das vibrações HC4=C5H para as espécies neutras, efeito que é mais intenso no 

cátion. A banda relativa ao grupo C4=C5 é deslocado e pode ser um bom indicador do caráter 



87 
 

 
 

aromático do anel. O cálculo das cargas de Mulliken foi eficiente como ferramenta para guiar 

para as conclusões obtidas dos espectros Raman.  

 

4.1.2 Cátions formadores de líquidos iônicos 

Após a análise dos precursores de ILs imidazólicos e do sal simples [MIm]Cl, o 

próximo passo foi a análise dos cátions formadores de ILs, variando-se tamanho de cadeia 

carbônica (n) e substituinte no C2, conforme mostrado na Figura 31 (D e E).  

Existem diversos ânions que compõem os ILs e cada um pode alterar fortemente suas 

propriedades físico-químicas, de forma que não só o cátion deve ser considerado. Entretanto, 

esta etapa será dedicada à análise da estrutura do cátion, sem que os efeitos do ânion sejam 

levados em consideração, o que será feito posteriormente (item 4.2). Novamente será 

realizada a análise conjunta dos espectros Raman e das cargas de Mulliken destes sistemas, 

comparando-os entre si e com seus precursores. As cargas de Mulliken dos principais átomos 

destes cátions são mostradas na Figura 35. 

Neste ponto uma ressalva deve ser feita quanto ao uso das cargas de Mulliken para os 

ILs. Diversos trabalhos na literatura procuraram calcular as cargas atômicas de alguns cátions 

precursores de ILs utilizando diferentes metodologias, sendo uma boa compilação de 

metodologias empregadas e resultados obtidos encontrada no trabalho de Hunt et al. [107]. 

Esses autores usam o modelo de orbital atômico natural (NAO) para o cálculo das cargas 

atômicas e alertam para a possibilidade dos valores obtidos por algumas metodologias 

utilizadas para o cálculo das cargas de Mulliken não serem representativos para explicar 

interações intermoleculares e eletrostáticas nos ILs.  

O argumento deles se baseia no fato de os valores obtidos por essas metodologias 

indicarem que toda a carga está concentrada nas cadeias carbônicas enquanto o anel fica 

praticamente neutro, distribuição considerada incoerente, já que a cadeia carbônica deveria ter 
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cargas neutras, caracterizando-a como apolar, enquanto a carga deveria se concentrar no anel, 

a parte polar do cátion. Este não seria um problema intrínseco das cargas de Mulliken, uma 

vez que alguns autores conseguiram obter resultados coerentes [54], mas sim da metodologia 

utilizada para calculá-las. 

Os resultados obtidos no presente trabalho, como podem ser vistos na Figura 35, 

mostram a carga fora do anel e concentrada na cadeia (as cargas dos hidrogênios dos grupos –

CH3 e –CH2– não são mostradas, de forma que a cadeia completa fica positiva e não 

negativa). Outros autores encontraram resultados semelhantes utilizando outras metodologias, 

como é visto no trabalho de de Andrade et al.[108], em que as cargas são calculadas para a 

molécula isolada em fase gasosa e os autores alertam para a não adequação direta destes 

resultados à fase condensada, devido às múltiplas interações com os ânions. Dessa forma, 

apesar das ressalvas para conclusões que envolvam interações intermoleculares e 

eletrostáticas destes sistemas, as cargas mostradas na Figura 35 podem ser utilizadas para 

comparação das mudanças no anel com a substituição em diferentes pontos, uma vez que o 

cálculo para todos os sistemas foi realizado utilizando-se a mesma metodologia. 

Uma esquematização do conjunto de todos os derivados de imidazol pertinentes a este 

estudo, englobando neutros e cátions, agrupados por semelhança estrutural, pode ser vista no 

gráfico da Figura 36, em que cada cor representa um grupo, enquanto os diferentes símbolos 

identificam cada espécie, conforme mostrado na legenda ao lado. 

Cada grupo possui, de forma geral, valores bastante próximos entre si, enquanto 

diferem dos demais grupos, fato que é especialmente marcante nos átomos N3 e C2 (as 

espécies neutras apresentam diferenças entre si nestes átomos por agruparem átomos 

estruturalmente distintos, conforme já discutido, porém foram colocadas no mesmo grupo por 

apresentarem ainda algumas semelhanças nos demais átomos). 
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Figura 35. Estrutura e cargas de Mulliken para cada átomo de diversos cátions imidazólicos 
precursores de líquidos iônicos. Os valores em vermelho representam cargas positivas e em 
azul, negativas. 
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Figura 36. Valor das cargas de Mulliken para cada átomo do anel para diversos derivados de 
imidazol, neutros ou catiônicos. Cada grupo é representado por uma cor, sendo: as moléculas neutras 
marcadas em preto, o cátion [MIm]+ ( 0) em azul e os cátions formadores de ILs com as 
estruturas [CnMIm]+ e [CndMIm]+ ( 0), em vermelho e verde, respectivamente. O nitrogênio 1 
foi definido por aquele em que está ligado o grupo metil.9 

 

Conforme discutido no item 4.1.1, o [MIm]+, que foi classificado separadamente, 

apresenta comportamento bastante distinto dos cátions [CnMIm]+ (com  0), comprovando 

de fato não possuir semelhanças com este grupo. Sua principal diferença é vista no N3, muito 

negativo, enquanto o hidrogênio ligado a ele é muito positivo. A adição de uma cadeia 

carbônica neste nitrogênio altera esta distribuição, e já é possível ver que para o [C1MIm]+ 

não há concentração, sendo os dois nitrogênios neutros. Com o aumento da cadeia carbônica 

(n) não é vista alteração significativa das cargas tantos dos átomos do anel quanto dos 

hidrogênios ligados aos carbonos 2, 4 e 5, mostrando que o efeito indutivo do grupo metil no 

                                                            
9  A  nomenclatura  utilizada  para  denominar  os  líquidos  iônicos,  conforme  norma  da  IUPAC,  considera  o 
nitrogênio 1 como aquele que possui maior cadeia carbônica. Dessa forma, enquanto para os imidazóis neutros 
substituído o nitrogênio 1 é aquele que possui o grupo metil, para os ILs, quando  1, este nitrogênio passa a 
ser denominado 3, sendo aquele que recebeu a cadeia carbônica do bromoalcano denominado 1. A análise das 
cargas parciais deve ser feita comparando‐se os mesmos átomos, de forma que, apenas para esta etapa, o N1 
será aquele  substituído com o metil e o N3 o que não era  substituído nas espécies neutras, mas  recebeu a 
cadeia carbônica durante a síntese dos ILs. No restante da tese, será adotada a nomenclatura oficial.  
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anel é fraco para esses sistemas, em acordo com a literatura [54], em que, apesar dos valores 

das cargas serem diferentes, não é vista alteração por efeito da cadeia. Esse resultado terá 

implicações importantes na discussão de polaridade e acidez do cátion (item 4.3.1). 

A adição do metil no C2 causa pouca alteração na distribuição de carga do anel, sendo 

a maior alteração vista neste carbono, com pequenas variações nos nitrogênios vizinhos, 

resultado em acordo com o encontrado por Hunt [29] para o [C4MIm]+ e [C4dMIm]+, em que 

novamente apesar de mostrar valores diferentes de cargas, a mesma tendência é observada. 

A mudança de densidade de carga no anel com a protonação foi visto, para o 1-MIm e 

[MIm]+, também pelos espectros Raman com a diminuição de intensidade das bandas 

referentes à respiração do anel e aumento daquelas com participação dos grupos metil, que 

começaram a se destacar no espectro. Nessa mesma direção, serão analisados a seguir os 

espectros Raman de dois ILs puros, [C4MIm]Br e [C4dMIm]Br, que serão comparados com 

seus respectivos precursores 1-MIm e DMIm (Figura 37), neutros. A tabela com as 

atribuições tentativas destes ILs (Tabela 14), baseadas nas informações disponíveis na 

literatura encontra-se a seguir. A escolha dos ILs com cadeia butílica para esta etapa se deve 

ao fato de este tamanho de cadeia ser o mais comum entre os estudados na literatura. Já o 

ânion brometo, por sua vez, foi escolhido por não possuir espectro Raman intrínseco, sendo 

possível estudar apenas os modos vibracionais do cátion10. 

Essa análise tem como objetivo iniciar o entendimento dos espectros Raman dos 

líquidos iônicos imidazólicos, para que posteriormente possam ser estudados os efeitos da 

variação da cadeia carbônica e do ânion em sua estrutura, via espectroscopia Raman, 

discussão fundamental para a utilização racional destes sistemas nas diversas aplicações que 

vêm sendo propostas. 

                                                            
10 Apesar de não possuir espectro Raman  intrínseco, o brometo pode  interagir com o cátion, afetando o seu 
espectro, não sendo correto afirmar que se trata do espectro apenas do cátion. Posteriormente, será estudada 
a interação cátion‐ânion, fundamental para o entendimento dos líquidos iônicos. 
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 Como não foi encontrada na literatura a atribuição da maioria das bandas do espectro 

vibracional de nenhum IL imidazólico com metil no C2, sua atribuição foi feita por 

comparação, a partir das atribuições das espécies neutras (Tabela 12) e do IL não metilado. 

 
 

Figura 37. Comparação entre IL e seu respectivo precursor: [C4MIm]Br e 1-MIm e 
[C4dMIm]Br e DMIm. Os espectros correspondem ao 1-MIm no estado líquido e aos ILs e 
DMIm no estado sólido. 

 

Foi mostrado no item 4.1.1, quando se comparou o 1-MIm com o sal [MIm]Cl, a 

diminuição da contribuição das bandas exclusivamente do anel e o aumento da intensidade 

das bandas do grupo metil quando se passa da espécie neutra para o cátion. Neste contexto, o 

DMIm tinha comportamento similar ao do cátion, já que a densidade eletrônica no anel era 

mais baixa. Esse mesmo resultado é visto para os líquidos iônicos mostrados acima: a banda 

em 1415 cm-1 do [C4MIm]Br e em 1516 cm-1 do [C4dMIm]Br são atribuídas às vibrações do 

metil no nitrogênio e no carbono (para o IL metilado no C2) com participação dos modos do 

anel. Fica claro que à medida que a densidade eletrônica diminui no anel, seus modos se 

tornam mais fracos, efeito bastante visível no [C4MIm]Br. Os dados de carga do anel se 
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mostram condizentes, uma vez que mostram o anel com baixa densidade eletrônica, e, se por 

um lado a literatura afirma que este método apresenta problemas para explicar a interação 

intermolecular, por outro, ele parece se mostrar coerente para a explicação da interação 

intramolecular desta espécie, mostrando que os diferentes modelos existentes [109] 

apresentam qualidades e limitações e devem ser utilizados com critério.  

 

Tabela 14. Atribuição tentativa dos espectros Raman dos ILs [C4MIm]Br e [C4dMIm]Br [48, 110, 
111]. As freqüências se referem às bandas dos sais no estado sólido. 

[C4MIm]Br 

 

[C4dMIm]Br 
cm-1 Atribuição cm-1 Atribuição 
300 ρ(CH3)Me, ρ(CH3)Bu 298 ρ(CH3)Me, ρ(CH3)Bu 
345 δ(C-C-C)Bu 349 δ(C-C-C)Bu 
413 ρ(N-Bu), ρ(N-Me) 429 ρ(N-Bu), ρ(N-Me) 
497 δ(N-Bu), δ(C-C)Bu 487 δ(N-Bu), δ(C-C)Bu 
601 δ(N1-C2-N3)R 609 δ(N1-C2-N3)R 
630 γ(N-C-C)Bu 636 γ(N-C-C)Bu 
655 ν(N-Me), ν(N-Bu) 667 ν(N-Me), ν(N-Bu) 
699 ν(N-Me), ν(N-Bu)   
808 νs(C-C-C)Bu 725 ν(C2-Me), ν(N-Me) 
827 δ(R), νs(C-C-C)Bu 758 ν(N-Me), ν(N-Bu) 
884 νs(C-C-C)Bu 884 νs(C-C-C)Bu 
904 νs(C-C-C)Bu 907 νs(C-C-C)Bu 

1021 ν(R) 973 ν(R) 
1057 νas(C-C-C)Bu, ρ(C-H)R 1056 νas(C-C-C)Bu, ρ(C-H)R 
1090 ν(R) 1084 ν(R) 
1118 νs(C-C-C), ρ(CH3)Me,Bu 1116 ρ(CH3), ρ(CH3) Bu 
1130 ν(C-C)Bu, ρ(CH)Bu 1143 ν(C-C)Bu, ρ(CH)Bu 
1170 ν(N-C)Bu,Me, ρ(CH) 1193 ν(N-C)Bu,Me, ρ(CH) 
1210 t(CH2)Bu   
1255 t(CH2)Bu, ρ(C2-H)R 1243 t(CH2)Bu 
1303 t(CH2)Bu 1304 t(CH2)Bu 
1335 ν(N-C)Bu,Me, ν(R) 1329 ν(N-C)Bu,Me, ν(R) 

  1343 ν(N-Bu), ν(N-Me), ν(R) 
1371 νas(C2N1C5), w(CH2)Bu 1383 ν(R), w(CH2)Bu 
1416 δs(C-CH3) + ν(R) 1422 δs(C2-Me) 
1446 w(CH2)Bu, δas(CH3)Bu 1445 w(CH2)Bu, δas(CH3)Bu 

  1474 δas(CH3) 
  1516 δs(C-CH3) + ν(R) 

1557 ν(C4=C5)R 1542 ν(C4=C5)R 
2800 - 3050* νs(CH2, CH3), νas(CH2,CH3) 2800 - 3050* νs(CH2, CH3), νas(CH2, CH3) 

3067 νs(HC4C5H)R 3061 νs(HC4C5H)R 
3143 νas(HC4C5H)R 3124 νas(HC4C5H)R 

* Como essa região agrega todos os estiramentos dos grupos CH3, simétricos e antisimétricos, das 
moléculas, não será apresentado, neste momento, cada modo individualmente. R = modos do anel. 
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No item anterior não havia sido estudado um cátion derivado do DMIm, como foi feito 

para o 1-MIm, de forma que a diferença entre espécie neutra e cátion desse anel ainda deve 

ser analisada.  

A principal diferença é a diminuição da intensidade da banda em 727 cm-1 para o 

[C4dMIm]Br, causada provavelmente pela menor densidade eletrônica do anel, já que essa 

banda tem componente da ligação C1–N2 do anel e a quebra de sua aromaticidade pode afetá-

la. A banda em 1516 cm-1 se torna a mais intensa do espectro e é atribuída ao δs(C-CH3), que 

possui participação tanto do metil ligado ao carbono 2 quanto da cadeia butílica e do anel. 

Além desses modos do anel e do metil, diversas novas bandas são observadas nos 

espectros dos ILs, sendo grande parte delas atribuídas aos modos de estiramento e deformação 

dos átomos das cadeias carbônicas. Posteriormente (item 4.2.2) essas bandas serão 

comparadas em ILs com diferentes n e mais detalhes poderão ser vistos. 

 Alguns ILs, como é o caso do [C4MIm]Br, apesar de sólidos à temperatura ambiente, 

possuem baixo ponto de fusão e, uma vez fundidos, demoram a voltar à fase sólida, 

permanecendo líquidos por tempo suficiente para que os espectros Raman fossem obtidos. 

Dessa forma, a Figura 38 compara os espectros deste IL nas fases líquida e sólida11. É 

esperado, de forma geral, um espectro com bandas mais finas e bem definidas para a fase 

sólida, já que as moléculas apresentam maior energia reticular e as interações 

intermoleculares são bem definidas, ao contrário da fase líquida, em que há múltiplas 

interações na mesma molécula causando um alargamento das bandas [112]. 

É comum em sais sólidos a presença de bandas na região baixa do espectro, abaixo de 

400 cm-1, referentes a interações interiônicas [113], o que não é visto em fase líquida ou em 

solução, já que essas interações são mais fracas e têm menor duração. Da mesma forma, 

                                                            
11 Apesar de  ter sido registrado o espectro dessa  forma, percebeu‐se por alguns  testes que o espectro do  IL 
puro não varia significativamente com a temperatura, na faixa entre 25 e 80oC, conforme será mostrado no na 
figura 70, item 4.2.3, . 
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outros tipos de interações, como ligações de hidrogênio, são mais duradouras e mais intensas 

em fase sólida, enquanto no líquido, em equilíbrio, é vista uma mistura de estados com 

diferentes interações. Como conseqüência, no líquido podem ser observados o alargamento ou 

deslocamento de bandas. 

 

Figura 38. Espectro Raman do IL [C4MIm]Br à temperatura ambiente, nos estados sólido e líquido. 
No detalhe, regiões de interesse por causa da mudança de intensidade. 

 

 Conforme comentado, o espectro do sólido possui um número bem maior de bandas 

do que o do líquido, sendo que muitas aparecem na região baixa. Aquelas presentes entre 500 

e 1600 cm-1 apresentaram alargamento e a sobreposição de bandas, para o líquido, fruto do 

maior número de interações possíveis. A Tabela 14 mostrada anteriormente contém os valores 

dos picos para as espécies sólidas, de forma que alguns deslocamentos podem ser observados 

para as amostras líquidas. 

 O resultado mais interessante desta figura está naquelas bandas em que ocorre o 

processo inverso, há o aparecimento de bandas mais intensas no líquido do que no sólido, 

conforme visto nas regiões marcadas (quadrados tracejados,1, 2 e 3). Uma banda em ca. 620 

cm-1, quase inexistente no sólido, aparece no líquido com intensidade relativa maior que a da 

banda em ca. 600 cm-1 (região 1), o mesmo que ocorre na banda em ca. 880 cm-1, que se torna 
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mais intensa no líquido do que aquela em ca. 905 cm-1 (região 2) e aquela em ca. 1115 cm-1, 

pouco intensa no sólido, se sobrepõe à banda em ca. 1090 cm-1 (região 3). 

 Poucos trabalhos na literatura levam em consideração o espectro Raman de ILs em 

diferentes estados físicos, porém essa mudança pode ser entendida pelos dados mostrados por 

Holomb et al. [111] para o caso do [C4MIm]BF4 (liquido à temperatura ambiente). Esses 

autores calculam os confôrmeros do cátion isolado e seus respectivos espectros Raman, 

resultados são reproduzidos na Figura 39. 

São mostradas quatro conformações da cadeia carbônica do cátion e percebe-se que 

seus respectivos espectros Raman calculados podem ser bastante diferentes entre si. O 

espectro final, experimental, é uma composição de todas essas formas, mas que não 

necessariamente tem igual participação de todos os confôrmeros, já que se deve levar em 

conta também o efeito do ânion, que pode favorecer alguns e desfavorecer outros. Esses 

resultados serão analisados posteriormente quando for comparado o espectro Raman dos ILs 

com diferentes ânions (item 4.2.2). 

Figura 39. (Esquerda) Geometria otimizada dos confôrmeros do [C4MIm]BF4 (referido na figura 
como [bmim][BF4]): a) GG, b) GA, c) AG, d) AA, sendo G a abreviação de gauche e A de anti. 
(Direita) Contribuição de cada confôrmero cátion no espectro Raman final do IL; as bandas 
marcadas com # ou * indicam contribuições do ânion para o sistema. Figura retirada da 
referência [111]. 
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Esses resultados mostram que enquanto o espectro do [C4MIm]Br na fase líquida 

apresenta um equilíbrio entre diversos confôrmeros, aquele na fase sólida apresenta uma 

conformação preferencial, consequência de sua estrutura estática e rígida.  

Por comparação, observa-se para o [C4MIm]Br sólido a predominância dos 

confôrmeros gauche (GA), cuja cadeia carbônica apresenta maior enovelamento, ou seja, é 

menos esticada, o que separa menos os íons, aumenta a interação de Coulomb e favorece a 

formação de um retículo cristalino. 

O [C4dMIm]Br, por sua vez, possui ponto de fusão mais alto e não pode ser obtido 

líquido à temperatura ambiente, sendo estudado em solução aquosa concentrada (cerca de 

4,0M), como mostrado na Figura 40. A água tem um espectro Raman pouco intenso, não 

sendo observadas bandas novas no espectro, mas sua adição pode causar interferências nas 

bandas do soluto, de forma que não são esperados resultados iguais ao sal líquido, mas, de 

qualquer forma, é possível observar as variações em relação ao sólido. 

Figura 40. [C4dMIm]Br sólido e em solução aquosa 4,0M. Em vermelho, regiões onde novas bandas 
são observadas na fase aquosa. 
  

Resultado semelhante ao do [C4MIm]Br é visto neste sistema, em que se observa que 

algumas bandas desapareceram ou foram alargadas no líquido enquanto algumas novas 
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apareceram, nos destaques: é observada a mudança na intensidade relativa das banda em ca. 

700 e 760 cm-1 e o aparecimento de nova em ca. 830 cm-1. A mesma explicação para o caso 

não metilado pode ser utilizado, sendo que a falta de estudos desse sistema na literatura não 

permite a identificação dos confômeros envolvidos. O efeito da água será discutido 

novamente no item 4.2.3, para entender a formação do par iônico nesses sistemas. 

Concluindo, foi possível estudar as transformações dos derivados de imidazol com as 

sucessivas substituições do anel a partir de seus espectros Raman, utilizando os cálculos de 

carga de Mulliken como apoio. O espectro Raman mostrou a diminuição das bandas relativas 

ao anel com a protonação, enquanto aquelas atribuídas ao metil se destacavam nos espectros 

dessas espécies. Percebeu-se também que nos espectros dos ILs diversas bandas atribuídas às 

vibrações das cadeias carbônicas são observadas e podem se comportar de forma diferente nas 

amostras sólidas ou líquidas (ou em solução), sendo interessante estudar especificamente o 

efeito da cadeia nos espectros Raman dos ILs. Como não foi possível entender qual a 

interferência do brometo nos resultados acima, é importante também estudar ILs com outros 

ânions, tema que será tratado a seguir. 

 

4.2 Interação intermolecular em líquidos iônicos puros 

No item anterior foram estudados o espectro vibracional e a distribuição de carga de 

diferentes moléculas contendo o anel imidazólico, estruturalmente semelhantes aos ILs, 

visando entender como os substituintes alteram este anel, até chegar nos ILs, estudando dois 

cátions com mesma cadeia carbônica e mesmo ânion, sem espectro Raman intrínseco, com e 

sem metil no carbono 2. Entender a estrutura eletrônica desse anel é fundamental para 

conhecer melhor as propriedades dos ILs, porém não é o único fator a ser considerado, uma 

vez que, conforme já discutido, tanto mudanças no cátion como no ânion podem alterar muito 

as propriedades físico-químicas dos ILs.  
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Para entender como a variação de parâmetros influenciam o comportamento desses 

sistemas é ideal um estudo sistemático, como, por exemplo, os estudos de Tokuda et al. que 

mediram diversas propriedades macroscópicas de ILs variando sistematicamente ânion [114], 

a cadeia carbônica [115] e o tipo de cation [116]. 

Em um trabalho utilizando espectroscopia eletrônica (UV-Vis), Katoh [117] estudou 

dois líquidos iônicos com mesmo cátion ([C4MIm]+) e ânions diferentes (PF6
- e TFSI-), 

observando que os espectros, puros ou em solução com acetonitrila seca, eram idênticos, 

concluindo, então, que para todos esses sistemas, as moléculas estavam tão afastadas que não 

havia influência nos espectros, que seria apenas uma soma simples de cada espectro parcial, 

fato que explica o baixo ponto de fusão desses sistemas. Apesar de fraca, as interações 

existem e são fundamentais na estrutura dos ILs, sendo influenciadas pelos substituintes do 

anel e pelo tipo de ânion utilizado. Nesta etapa, a análise terá como enfoque a interação 

cátion-ânion com as variações de parâmetros12.  

 Essa interação será sondada por espectroscopia Raman aliada à espectroscopia 

XANES em diferentes bordas de absorção. A técnica de XANES fornecerá informações sobre 

o ambiente químico ao redor de cada átomo sendo importante para sondar alterações pontuais. 

A espectroscopia Raman permitirá analisar se há variações nos modos vibracionais tanto do 

cátion quanto do ânion conforme se altera tamanho de cadeia ou substituinte, sendo uma 

forma boa de sondar tanto variações bruscas, como na distribuição de carga, quanto as sutis, 

como na conformação dos ILs.  

 

4.2.1 Espectroscopia XANES na borda K 

Os resultados relatados por Katoh [117] consideram o espectro eletrônico do cátion ou 

do ânion como um todo, não sendo possível sondar regiões específicas da molécula. A técnica 

                                                            
12 Para facilitar a escrita, será utilizada a denominação “variação de parâmetros” para se referir genericamente 
a mudanças de cadeia carbônica, substituinte do C2 ou no ânion. 
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de XANES na borda K, ao contrário, fornece informações sobre a distribuição eletrônica 

especificamente ao redor do átomo que está sendo estudado, escolhido através da energia do 

fóton incidente (Tabela 8 do item 3.2.3). Com isso, o ambiente químico ao redor de diversos 

átomos dos ILs pode ser sondados. 

A Figura 41 mostra os espectros XANES na borda K do nitrogênio (N K XANES) do 

cátion [C4MIm]+ com diferentes ânions, enquanto a Figura 42 mostra os espectros N K 

XANES para ILs com ânion brometo e diferentes cadeias carbônicas.  

Figura 41. Espectros N K XANES do 
[C4MIm]+ com diferentes ânions: A) Cl-, B) Br-, 
C) PF6

- e D) TFSI-. A região marcada no 
espectro D corresponde a um pico do ânion 
TFSI-. 

Figura 42. Espectros N K XANES do 
[CnMIm]Br com diferentes cadeias 
carbônicas: A)   4, B)   6 e C) 

8. 

 

Com exceção do espectro do [C4MIm]TFSI (Figura 41d), que contém uma banda na 

região entre 405 e 406 eV devido ao  nitrogênio do ânion, todos os demais apresentam 

exclusivamente os nitrogênios N1 e N3 do anel imidazólico. Os espectros obtidos são bem 

semelhantes, com o pico principal, correspondente à transição 1sπ* em 401,9 eV para todos 
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os casos [75], com outras bandas mais largas observadas em 408,5 eV e 414,8 eV, associadas 

a transições 1sσ* dos nitrogênios do anel. 

Entretanto, os espectros correspondentes a [C4MIm]Cl e [C4MIm]Br, os únicos sólidos 

à temperatura ambiente, apresentam um ombro no pico secundário, na região de 405,5 eV, 

mais acentuado. O mesmo ocorre quando se compara ILs semelhantes com e sem o metil no 

C2, como é mostrado na Figura 43. Aqueles que são sólidos à Tamb ([C4MIm]Br, [C4dMIm]Br 

e [C6dMIm]Br) possuem este pico secundário mais acentuado do que o líquido ([C6MIm]Br).  

Esse pico é provavelmente causado pela maior organização estrutural do sistema, ou 

seja, efeito dos primeiros vizinhos, em um processo semelhante ao que ocorre em EXAFS. 

Este resultado é mais visível nos espectros mostrado na Figura 44, referentes a três ILs 

diferentes a baixa temperatura (resfriados por nitrogênio líquido). Apesar da piora da 

qualidade do sinal, devido à pior capacidade condutora das amostras, é visível o surgimento 

de um novo pico, bastante intenso, exatamente em 405,5 eV. 

 

Figura 43. Espectros N K XANES dos ILs: 
A) [C4MIm]Br, B) [C4dMIm]Br, C) 
[C6MIm]Br, D) [C6dMIm]Br. Apenas o C foi 
registrado líquido à temperatura ambiente. 

Figura 44. Espectros N K XANES dos ILs: A) 
[C4MIm]Br, B) [C6MIm]Br, C) [C4MIm]PF6 
resfriados com nitrogênio líquido. Todos 
estavam sólidos.  
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Com os resultados apresentados anteriormente é possível observar que o ambiente 

químico ao redor dos nitrogênios praticamente não muda, independente do tamanho da cadeia 

carbônica, do substituinte no C2 ou do ânion, e apenas a mudança de estado, para o sólido, 

resulta em uma alteração no pico secundário. A existência desse pico também à temperatura 

ambiente, como um ombro, indica que mesmo líquido os ILs são bastante organizados.  

Uma vez caracterizado o espectro XANES do cátion13, foi possível sondar a borda K 

de diversos átomos que compõem os ânions PF6
- e TFSI-, como será mostrado a seguir.  

A Figura 45 mostra N K XANES de diferentes cátions imidazólicos, com o ânion 

TFSI-. O espectro A da Figura 45, do LiTFSI, utilizado como padrão, mostra o sinal do 

nitrogênio do ânion, cuja banda principal se encontra em 405 eV. Como o sinal do cátion é 

mais intenso do que o do ânion, não é possível obter informações relevantes sobre essa borda 

do TFSI-, conforme já discutido na figura 41. 

Figura 45. Espectro N K XANES de diferentes ILs com o ânion TFSI-: A) LiTFSI (padrão); B) 
[C4MIm]TFSI, C) [C6MIm]TFSI, D) [C4MIm]TSI e E) [C6dMIm]TFSI. 

                                                            
13 Não foi possível obter os espectros XANES na borda do carbono, devido a problemas de contaminação dos 
espelhos da  linha de  luz por  carbono amorfo depositado das amostras, nem do hidrogênio,  cuja energia de 
ionização é muito menor do que a faixa possível de se trabalhar nas linhas utilizadas. 
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A Figura 46 mostra o espectro XANES na borda K do enxofre do ânion TFSI-, para 

diversos ILs e para o LiTFSI. 

Figura 46. Espectro S K XANES de: A) LiTFSI; B) [C4MIm]TFSI, C) [C6MIm]TFSI, D) 
[C4dMIm]TFSI e E) [C6dMIm]TFSI. 

 

Novamente, todos os líquidos iônicos apresentam o mesmo espectro, com a banda 

principal em 2478,3 eV e outra de menor intensidade em 2483,3 eV, refletindo o mesmo 

ambiente químico ao redor deste átomo para todos os casos, enquanto o sal de lítio (Figura 

46A) apresenta apenas uma banda, com um valor intermediário, em 2479,7 eV, espectro bem 

diferente de todos os ILs. 

A menor energia do pico principal do enxofre nos ILs em comparação com o sal de 

lítio mostra que é mais fácil sua ionização nos ILs, ou seja, suas interações eletrostáticas são 

mais fracas. O lítio é um cátion muito pequeno e com grande densidade de carga, de forma 

que é esperado que se ligue eletrostaticamente mais forte ao ânion do que o os cátions 

imidazólicos, muito grandes e com carga delocalizada.    
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Além do deslocamento, outro resultado notável é a presença de apenas uma banda no 

espectro com o lítio, enquanto para os ILs são observadas duas bandas. Essa outra banda pode 

ser uma transição secundária dos enxofres, que não ocorre no sal de lítio, ou um indício que 

os dois enxofres do ânion não são equivalentes para os ILs, cujos cátions são grandes e podem 

interagir preferencialmente com um lado do ânion, o que não ocorreria para o Li+, que por ser 

muito pequeno irá interagir no centro do ânion (próximo ao nitrogênio), equidistante dos dois 

enxofres. O estudo do nitrogênio do ânion ajudaria a entender esse fenômeno, mas devido à 

grande contribuição do sinal do cátion imidazólico, o espectro do ânion é mascarado para os 

ILs, sendo difícil o seu estudo. 

Na Figura 47 e Figura 48 são mostrados os espectros XANES na borda K dos átomos 

de flúor e oxigênio, respectivamente. 

Figura 47. Espectros F K XANES do ânion 
TFSI- em: A) LiTFSI; B) [C4MIm]TFSI, C) 
[C6MIm]TFSI, D) [C4dMIm]TFSI e E) 
[C6dMIm]TFSI. 

Figura 48. Espectros O K XANES do ânion 
TFSI- em: A) LiTFSI; B) [C4MIm]TFSI, C) 
[C6MIm]TFSI, D) [C4dMIm]TFSI e E) 
[C6dMIm]TFSI.
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Os espectros F K XANES mostram uma banda bastante larga para todos os casos, 

provavelmente devido à contribuição dos diversos átomos de flúor da molécula. Novamente, 

todos os espectros dos ILs são semelhantes entre si e um deslocamento em energia é 

observado para o LiTFSI, sendo, entretanto, de apenas cerca de 0.5 eV. Não foi observado nos 

espectros átomos em ambientes químicos diferentes. 

O pequeno deslocamento da banda para o Li+ em comparação aos cátions dos ILs pode 

ser explicado pelo fato dos átomos de flúor estarem distantes do núcleo da molécula, onde o 

lítio interage mais fortemente, de forma que este sente menos a interação eletrostática.  

Os átomos de oxigênio, da mesma forma que os demais, apresentam espectro 

semelhante para todos os ILs, sendo bastante diferentes quando comparados com os do 

LiTFSI. Em especial, há duas bandas distintas para o sal de lítio e apenas uma nos ILs, que 

pode representar ambientes químicos diferentes dos oxigênios do sal de lítio: um deles mais 

ligado ao cátion (maior energia) e outro mais afastado (menor energia)14. 

Considerando, agora, o caso dos líquidos iônicos com ânion PF6
-, a Figura 49 mostra 

os espectros XANES na borda K do fósforo, usando-se como padrão o hexafluorofosfato de 

tetrametilamônio ([TMA]PF6), sólido à temperatura ambiente15. 

Semelhante aos resultados obtidos para o ânion TFSI-, não há diferença na frequência 

dos picos para os diversos líquidos iônicos, sendo observada apenas uma pequena mudança 

nas intensidades relativas para os espectros Figura 49D e E, sólidos à temperatura ambiente, o 

que pode ser reflexo de sua ordem cristalina. 

                                                            
14  Devido  à  presença  de muitos  interferentes  contendo  oxigênio,  como  o  óxido  de  alumínio  (oxidação  do 
material do qual o porta amostras é feito), componentes da fita de adesivo ou até mesmo restos de água de 
hidratação, é preciso  cuidado  com esses  resultados. Novos espectros deverão  registrados quando houver  a 
oportunidade, em diferentes condições para que seja confirmado este dado.  
15 O cátion [TMA]+ não é um bom padrão a ser utilizado pois é um cátion grande, mais parecido com os ILs, e 
seria  ideal o uso de um  cátion pequeno para observar o  contraste. Espectros XANES nas mesmo as bordas 
foram realizados para o sal KPF6, porém os espectros obtidos foram muito ruidosos, provavelmente pelo efeito 
isolante da molécula.   
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Figura 49. Espectros P K XANES do ânion PF6
- em: A) [TMA]PF6; B) [C4MIm]PF6, C) 

[C6MIm]PF6, D) [C4dMIm]PF6 e E) [C6dMIm]PF6.
 

Comparando com o padrão, (Figura 49A), observa-se um deslocamento de cerca de 

0,7 eV no pico principal para mais alta energia, sendo o pré-pico, em cerca de 2153,2 eV, 

observado no nível do ruído. 

O espectro do flúor (Figura 50) mostra, na mesma direção, uma semelhança grande 

entre espectros dos líquidos iônicos, enquanto o deslocamento da energia de ionização para 

maior valor é observado para o [TMA]PF6 juntamente com a mudança da intensidade relativa 

dessas bandas. 

Diferentemente do que foi encontrado para a borda do flúor do ânion TFSI-, no PF6
- 

são observadas duas bandas em diferentes energias, tanto para as espécies sólidas quanto 

líquidas, com intensidades comparáveis. Como a interação neste ânion é pelo flúor, é possível 

entender os espectros como a presença de dois ambientes: um em que o flúor está mais livre, 

com energia de 687,7 eV, semelhante à do ânion TFSI-, em que o ânion também está mais 

livre de interações eletrostáticas, e outro em que o flúor está mais preso. 
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Figura 50. Espectros F K XANES do ânion PF6
- em: A) [TMA]PF6; B) [C4MIm]PF6, C) 

[C6MIm]PF6, D) [C4dMIm]PF6 e E) [C6dMIm]PF6. 
 

 Em resumo, os espectros XANES na borda K de diferentes átomos tanto dos cátions 

quanto dos ânions foram estudados, comparando-se a padrões que não são líquidos iônicos, 

cuja principal diferença são as fortes interações eletrostáticas. Na mesma direção que os 

resultados mostrados por Katoh [117], por espectroscopia eletrônica, nenhuma diferença entre 

os ILs foi observada, porém desta vez foi possível sondar os diferentes átomos que compõem 

esse sistema. Apesar de ser uma técnica mais complicada do que a espectroscopia eletrônica, 

uma vantagem que ela apresenta é ser pouco sensível a impurezas em pequenas quantidades, 

dificuldade relatada pelo autor para a espectroscopia eletrônica [117], já que muitos ILs 

possuem impurezas que os deixam amarelados [60]. 

 A técnica XANES é bastante sensível a mudanças no estado de oxidação dos átomos e 

mostra deslocamentos para os mesmos sais com a variação das interações eletrostáticas [71, 

72], o que não foi visto para os ILs. Não é, por outro lado, uma técnica sensível a interações 

intermoleculares como ligação de hidrogênio, já que não alteram significativamente as 
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camadas eletrônicas internas. Dessa forma, a espectroscopia Raman será utilizada para 

entender essas interações mais fracas, fundamentais para o entendimento dos ILs [29, 30, 32, 

34], uma vez que já foi mostrado anteriormente (item 4.1.2) ser uma técnica sensível a 

pequenas variações na molécula, como a conformação das cadeias carbônicas. 

 

4.2.2 Efeito da cadeia carbônica e do ânion em líquidos iônicos puros 

 Na Figura 51 são mostrados os espectros Raman dos líquidos iônicos [CnMIm]Br, com 

 2, 4, 6, 8  10. Baseando-se nas atribuições da literatura, já mostrados na Tabela 14, 

feitas para [C4MIm]Br, serão discutidas as semelhanças e diferenças encontradas. A Figura 52 

mostra, com maior detalhe, as bandas por região, para todos os ILs, porém as intensidades 

relativas de cada trecho não foram mantidas (podem ser observadas na Tabela 15). 

 

 
 

Figura 51. Espectros Raman dos ILs [CnMIm]Br com , , , . Todos os espectros 
foram obtidos para ILs líquidos e à temperatura ambiente. Em destaque, as regiões detalhadas 
na figura 38. 
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Figura 52. Espectro Raman dos ILs [CnMIm]Br em diferentes regiões. A Intensidade relativa entre as 
regiões não corresponde à real, mostrada na Figura 51. 
 

Para as bandas relativas a modos com participação do anel, como aquelas em 1021, 

1336 e 1416 cm-1, pouca diferença é observada, sendo os deslocamentos muito pequenos.   

A região com maior variação nos espectros é aquela entre 2800 e 3100 cm-1, referente 

aos estiramentos simétricos e antissimétricos C–H do cátion, cuja intensidade aumenta 

conforme n cresce, já que há mais grupos –CH2– na molécula.  

Além das bandas desta região, diversas outras na região baixa do espectro sofrem 

alteração da intensidade relativa, como, por exemplo, a banda em ca. 1305 cm-1, cuja 

intensidade relativa à banda em ca. 1336 cm-1 muda com o aumento da cadeia. O mesmo 

efeito é observado para o par de bandas em ca. 1416 e 1440 cm-1. Segundo a atribuição dos 

ILs mostrada na Tabela 14, as bandas em ca. 1305 e 1440 cm-1 estão relacionadas, 

respectivamente, ao modo de torção e wagging da cadeia carbônica, enquanto aquelas em ca. 

1336 e 1416 cm-1 correspondem a modos do anel e do metil ligado ao N3. Ou seja, estes 

resultados não expressam uma alteração na estrutura dos ILs, mas sim em sua composição 

molecular, uma vez que aumenta o número de –CH2– na cadeia.  
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Para facilitar a visualização, a Tabela 15 mostra as variações nas intensidades relativas 

das principais bandas da região entre 200 e 1600 cm-1 do espectro Raman, para todos os 

tamanhos de cadeia mostrados nos espectros da Figura 51. Como não há padrão interno, a 

normalização foi realizada em função da banda em ca. 1021 cm-1, referente à respiração do 

anel imidazólico. Essa normalização pressupõe que esta banda não apresenta alteração 

significativa de intensidade conforme se altera a cadeia. Para garantir a consistência dessa 

suposição, analisou-se os efeitos dessa normalização em relação à banda em 1557 cm-1, 

referente ao estiramento C(4)=C(5) do anel, pouco afetada por mudanças na cadeia. Os 

resultados, mostrados na última linha da Tabela 15 indicam uma boa relação, dentro dos erros 

experimentais, de forma que a normalização pela banda em 1021 cm-1 parece coerente. 

Tabela 15. Intensidade das bandas mais relevantes dos ILs [CnMIm]Br, normalizada pelo valor da 
banda em 1021 cm-1, conforme espectros mostrados na Figura XX. Os valores sublinhados são aqueles 
que apresentaram maior alteração com a cadeia. 

Bandas 

(cm-1) 

Intensidade Normalizada das bandas dos ILs [CnMIm]Br 

n=2 n=4 n=6 n=8 n=10 

601 0,74 0,23 0,28 0,27 0,20 

623 0,21 0,26 0,32 0,33 0,28 

699 0,11 0,13 0,18 0,13 0,11 

1021 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1090* 0,48 0,18 0,29 0,27 0,46 

1118 0,29 0,35 0,40 0,36 0,39 

1303 0,16 0,25 0,44 0,56 0,74 

1335 0,73 0,60 0,68 0,71 0,70 

1384 0,66 0,58 0,65 0,67 0,69 

1416 1,21 1,04 1,21 1,29 1,39 

1446 0,63 0,61 0,88 1,09 1,54 

1566 0,27 0,20 0,25 0,25 0,26 

* A banda aqui marcada como 1090 cm-1 parece, na verdade, ser duas bandas distintas, uma em 1091 

cm-1 que aparece para 2 e outras pouco intensa em 1980 cm-1 que aumenta conforme se n cresce, 

apresentando intensidade significativa para n = 10. 
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 Algumas bandas variam sistematicamente, tendo sua intensidade aumentada com o 

aumento de n, como aquelas comentadas anteriormente entre 1330 e 1450 cm-1, e são todas 

explicadas por este mesmo fato: são bandas relativas à cadeia carbônica. 

 Outras bandas se destacam por apresentarem aumento expressivo apenas para a cadeia 

com 2, como aquela em 600 cm-1, e outra em 960 cm-1 (não assinalada na tabela pois é 

praticamente invisível nas para ILs com cadeias maiores). 

 Trata-se das bandas já discutidas anteriormente, relativas à confôrmeros da cadeia 

carbônica dos ILs, mostradas na Figura 39 e são visíveis de forma muito mais intensa no IL 

com 2 devido à estrutura que ele pode assumir: enquanto o [C4MIm]Br possui diversos 

confôrmeros, o [C2MIm]Br só pode assumir as formas planar e não planar [118] cujos 

espectros são semelhantes e algumas bandas são vistas de forma mais intensa. As bandas 

vistas para outros confôrmeros são resultante de estruturas não existentes para este tamanho 

de cadeia. 

 Observando o espectro ampliado, Figura 52, percebe-se, sobretudo na região entre 600 

e 900 cm-1, que diversas novas bandas surgem com o aumento da cadeia, possuindo menor 

intensidade reativa, devido aos demais confôrmeros possíveis com esse aumento de cadeia. 

Conclui-se, então, que o número de formas estáveis da cadeia carbônica, sem pensar ainda em 

efeito do ânion, aumenta com n, resultando em um maior número de bandas de confôrmeros, 

fato confirmado por diversos estudos por simulação computacional [48, 118, 119].     

Apesar da falta de referências na literatura, os espectros Raman dos ILs [CndMIm]Br 

(Figura 53) podem ser estudados por comparação com os não metilados discutidos acima. A 

diferença agora é que todos são sólidos à temperatura ambiente, possivelmente devido à maior 

interação de Coulomb deste sistema [34], conforme já discutido na introdução. 
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Figura 53. Espectros Raman dos ILs [CndMIm]Br para 2, 4, 6, 8 10.  

   

O aumento na intensidade de algumas bandas com o crescimento da cadeia também é 

observado, como aquelas na região acima de 2700 cm-1 ou na banda em 1440 cm-1, referentes 

à cadeia carbônica e que significam apenas o aumento no número de grupos –CH2– na cadeia. 

Outras bandas também parecem estar presentes apenas no espectro do [C2dMIm]Br, como as 

em 578 e 954 cm-1, pelo menos efeito de confôrmeros, mostrando que os ILs metilados têm 

comportamento semelhante aos não metilados. 

A grande diferença observada em relação aos ILs não metilados está no 

comportamento do IL [C4dMIm]Br, que apresenta uma banda característica em ca. 755 cm-1, 

presente em intensidade muito baixa para outros tamanhos de cadeia. Conforme já mostrado 

na Figura 40, essa banda também não está presente nesse mesmo composto em solução 

aquosa. Pode-se entender que é uma conformação inexistente no IL de menor cadeia e que 

deve ser desfavorecida, por impedimento estérico, para cadeias maiores. Em todos os demais 

ILs, por outro lado, é vista uma banda intensa em ca. 710 cm-1 que é quase inexistente no 
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[C4dMIm]Br sólido, voltando a aparecer na solução. Outra explicação que deve ser levada em 

conta é a possibilidade dos ILs formarem estruturas distintas dependendo do processo de 

cristalização, fato que não foi considerado nessa análise. 

 O caso anômalo do [C4dMIm]Br, que não se repete no [C4MIm]Br (tanto sólido 

quanto líquido) induz a pensar em quais as diferenças destes dois cátions na hora de interagir 

com o ânion. Desta forma, esses mesmos cátions, com todas as cadeias utilizadas, serão 

analisados para os ânions PF6
- e TFSI-, para se entender se as cadeias carbônicas causam o 

mesmo comportamento. Posteriormente, os mesmos ILs serão analisados para se entender o 

efeito sobre o ânion.  

 Figura 54 e Figura 55 mostram os espectros Raman das séries [CnMIm]PF6 e 

[CnMIm]TFSI, para diversos valores de n. 

 
Figura 54. Espectros Raman dos ILs [CnMIm]PF6 com 2, 4, 6, 8  10, na temperatura 
ambiente. O espectro do [C2MIm]PF6 corresponde ao sólido. As regiões em vermelho são 
aquelas destacadas na figuras 38. 
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Figura 55. Espectros Raman dos ILs [CnMIm]TFSI com 2, 4, 6, 8  10, à temperatura 
ambiente. As regiões em vermelho são aquelas destacadas na figuras 38. 

  

Estes ILs seguem a mesma lógica daquela vista para os brometos: algumas bandas 

diferentes são vistas para o IL com 2 (principalmente nas regiões de 600 e 960 cm-1), 

enquanto os demais apresentam um equilíbrio entre os confôrmeros, com bandas menos 

intensas e em maior número.  

A posição dos picos do ânion nos ILs em comparação com seus sais inorgânicos será 

discutida posteriormente. Fica clara, neste momento, a invariância das bandas do cátion e 

ânion, com o aumento da cadeia carbônica, mesmo resultado observado para os ILs metilados 

no carbono 2, conforme mostrado na Figura 56 e Figura 57. 
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Figura 56. Espectros Raman dos ILs [CndMIm]PF6 com 2, 4, 6, 8  10, à temperatura 
ambiente. Todos os espectros foram obtidos com amostra sólida. As regiões em vermelho são 
aquelas destacadas na figuras 38 

 
Figura 57. Espectros Raman dos ILs [CndMIm]TFSI com 2, 4, 6, 8  10, à temperatura 
ambiente. Todos os espectros foram obtidos com amostras líquidas. As regiões em vermelho 
são aquelas destacadas na figuras 38. 

 

Os dois ânions mostrados acima possuem bandas na região de 750 cm-1, onde é vista 

tanto a banda dos grupos –CH3 do anel como as bandas conformacionais das cadeias 

carbônicas, de forma que sua análise se torna mais complicada. 
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É possível perceber que a banda em ca. 710 cm-1 aparece com intensidade 

praticamente igual nos espectro do [C2dMIm]PF6 (sólido) e do [C2dMIm]TFSI (líquido), 

mostrando que a conformação não varia com o estado físico. De fato, para cadeias pequenas 

(como   2), com poucas conformações possíveis, não é esperado que o estado físico altere 

sua estrutura, como é observado para cadeias maiores. Essa banda parece ser menos intensa 

nos ILs com TFSI- pois a banda relativa ao ânion, ao lado, é mais intensa, porém se 

comparada com a banda do cátion, em 1516 cm-1, percebe-se que a intensidade não varia 

significativamente. 

 Essa mesma banda é vista nos ILs [C4dMIm]PF6 e [C4dMIm]TFSI, ao contrário do 

resultado relatado para o Br-, em que ela não foi observada. A banda em ca. 756 cm-1, vista 

com grande intensidade para o [C4dMIm]Br, também está presentes, porém pouco intensa 

(intensidade menor do que a banda em 710 cm-1, enquanto para o Br- era maior), nesses ILs 

com outros ânions. Para cadeias grandes essas bandas novamente são observadas com baixa 

intensidade. 

Conforme o observado até o momento, pelos espectros mostrados acima, a cadeia 

parece ter um papel importante no espectro vibracional, já que muitas alterações observadas 

no espectro se devem a ela. A maioria das alterações observadas, entretanto, revela apenas a 

tendência natural causada pelo aumento da cadeia, sendo fundamental tentar entender qual é 

sua função na estrutura dos líquidos iônicos.  

Antes de avaliar qual sua influência na formação de pares iônicos, serão analisadas as 

alterações no espectro do ânion. Da mesma forma que para os espectros XANES, sais 

inorgânicos com esses ânions foram utilizados como padrão.   

A comparação dos espectros do ânion no IL e em sais sólidoss ão mostradas na Figura 

58 para o caso do PF6
- e na Figura 59, para o caso do TFSI-. O sal LiTFSI é muito solúvel em 

água, de forma que seu espectro foi também obtido em solução saturada, o que não ocorreu 
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com o KPF6, pouco solúvel (solubilidade em água menor que 0,5M). As atribuições das 

bandas características do ânion estão mostradas na Tabela 16. 

Figura 58. Espectros Ramans de: A) 
[C4MIm]Br, B) KPF6 sólido e C) 
[C4MIm]PF6. 

Figura 59. Espectro Raman de: A) 
[C4MIm]Br, B) LiTFSI sólido, C) LiTFSI em 
água (5,0M) e D) [C4MIm]TFSI. 

 

Tabela 16. Atribuições das bandas Raman dos ânions, para seus sais inorgânicos. 

KPF6  LiTFSI 

Posição (cm-1) Atribuição [120]  Posição (cm-1) Atribuição [121] 

478 δ(P-F)  276 ρ(CF3) 

581 νas(P-F)  315 ρ(SO2) 

752 νs(P-F)  348 τ(SO2) 

   387 ω(SO2) 

   552 δs(SO2) 

   564 δa(CF3) 

   598 δa(SO2)*
1 

   747 δs(CF3)*
3 

   1131 νs(SO2)*
1 

   1228 νa(CF3) 

   1247 νs(CF3) 

   1316 νa(SO2)*
2 

*1 vibração no plano;  *2 vibração fora do plano; *3 Apesar da maior contribuição do grupo –CF3, 
essa banda reflete uma vibração conjunta da molécula, envolvendo todas as ligações químicas, sendo 
uma característica da conformação da molécula. 
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 De maneira a explicitar o efeito de diferentes ambientes químicos sobre os ânions foi 

inserido na Figura 60 um gráfico da dissolução de sulfato de magnésio e de amônio em água, 

feito por Zhang e Chan [122], via espectroscopia Raman. O magnésio interage 

eletrostaticamente com o ânion, enquanto o amônio tem também interações de hidrogênio. A 

adição de água ao sistema modifica drasticamente o sal de magnésio, pois agora há a 

formação de ligações de hidrogênio, que desloca a banda para mais baixo número de onda, 

enquanto que uma mudança bem menor é vista para o NH4
+, sendo que neste caso há o 

deslocamento para maior número de onda, pois a interação tem menor duração. 

 
Figura 60. Posição da banda de estiramento simétrico do anion sulfato em função da razão 
molar de água no sistemas para: (○) Sulfato de Magnésio, (□) Sulfato de Amônio. Gráfico 
adaptado da referência [122]. 

 

 O exemplo acima é útil para os sais puros, pois se aplica também aos sistemas 

estudados aqui. O potássio e o lítio nos ânions de interesse possuem a mesma atuação do 

magnésio no exemplo, enquanto os ILs possuem atuação mais próxima à do NH4
+; a 

comparação com esses sistemas em solução aquosa fica prejudicada, pois os ILs com esses 

dois ânions são imiscíveis em água e o KPF6 é pouco solúvel. 

Para os ILs com PF6
- e TFSI- é observado um deslocamento nas bandas dos ânions 

para menor número de onda quando comparado o sal inorgânico com os ILs, o que pode ser 
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resultado da diminuição da interação eletrostática e de aumento das ligações de hidrogênio 

nesses sistemas. 

Estudando a formação de pares iônicos em misturas LiTFSI – [C4dMIm]TFSI, 

Monteiro et al. [123] relatam a formação de par iônico fraco no IL puro, cuja banda aparece 

em 740 cm-1, enquanto nova banda em 747 cm-1 é observada com a adição de LiTFSI, 

atribuída a um par iônico forte entre o lítio e o ânion, resultados que estão em acordo com os 

mostrados aqui. A solução saturada em água mantém a mesma posição de pico que o sal de 

lítio, mostrando que a interação ainda é forte. Utilizando a atribuição de Rey et al. [121] de 

que esta se trata de uma banda de um confôrmero específico, pode se deduzir também que a 

água não altera sua conformação, enquanto o cátion imidazólico, que forma um par mais 

fraco, deixa o ânion mais relaxado, mudando a conformação.   

Por outro lado, a banda atribuída ao estiramento simétrico –CF3 foi deslocada de 1247 

cm-1 no LiTFSI sólido para 1243 cm-1 nesse sal em água, mesmo valor encontrado nos ILs, 

diminuição que pode ser atribuída a ligações de hidrogênio. Apenas para comparação, essa 

banda não foi deslocada significativamente em relação ao sal sólido para uma LiTFSI 4,0M 

em acetonitrila, confirmando se tratar de ligação de hidrogênio. Há registros na literatura, por 

espectroscopia no infravermelho, de bandas do TFSI- que sofrem deslocamento em 

[C2MIm]TFSI com acetonitrila em relação a este IL puro [124], mostrando que as ligações de 

hidrogênio são importantes nessa interação, formando o par iônico fraco.  

Esses dados mostram que por um lado o ânion sofre menor interação eletrostática com 

o cátion formador do IL do que em sal inorgânico, enquanto, por outro lado, suas regiões mais 

externas, onde ficam os átomos de flúor, sentem a ligação de hidrogênio, semelhante ao que 

ocorre com a presença de água.  Esses dados confirmam algumas das conclusões obtidas por 

XANES, técnica mais sensível a interações eletrostáticas, que mostrava que os átomos de 

flúor sofriam menos alterações no IL em relação ao sal de lítio do que átomos mais centrais.    
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Da mesma forma, para o PF6
- foram observados deslocamentos para menor frequência, 

em todas as bandas, no ILs em relação ao sal de potássio, mostrando interação eletrostática 

mais fraca.  

 Não é vista mudança significativa nas bandas dos ânions conforme se varia a cadeia 

carbônica (figuras 54 a 57) nem para as espécies com e sem metil no C2, como pode ser visto 

abaixo (Figura 61), para o caso dos ILs com 6. Já foi mostrado que a ligação de 

hidrogênio ocorre e influencia o espectro do ânion, de forma que a não variância de nenhuma 

banda com essa alteração indica que as ligações estão ocorrendo em outros hidrogênios do 

cátion. Nem mesmo a mudança no estado físico altera esse processo, já que [C6MIm]PF6 é 

líquido e [C6dMIm]PF6 é sólidos.    

 

Figura 61. Espectro Raman dos líquidos iônicos: A) [C6MIm]TFSI, B) [C6dMIm]TFSI, C) 
[C6MIm]PF6 e D) [C6dMIm]PF6. As freqüências assinaladas correspondem aos picos mais 
importantes dos ânions. 

 

 Até o momento foram analisadas as alterações causadas pelas cadeias carbônicas no 

espectro da mesma série de líquidos iônicos assim como a alteração no espectro do ânion em 

diferentes ambientes químicos. Ficou claro pelos espectros XANES que a interação do par 
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iônico é muito fraca, não causando alterações eletrônicas significativas nos diversos átomos 

estudados. O estudo dos ânions nos sais inorgânicos, nos ILs e, quando possível, em água, 

mostraram que há interação, principalmente via ligação de hidrogênio, sendo classificado 

como um par iônico fraco [123]. Dessa forma, o último ponto importante para ser estudado 

nos ILs puros é a formação do par iônico e o efeito da variação dos parâmetros nesse 

processo.     

 

4.2.3 Estudo do par iônico em líquidos iônicos puros 

Nos resultados mostrados anteriormente foram analisadas as alterações no espectro 

vibracional e eletrônico do anel imidazólico induzidas pela mudança do ânion ou do tamanho 

da cadeia, mostrando que o anel é pouco afetado, uma vez que a interação é baixa.  

Da mesma forma, foram estudadas as alterações nos ânions, comparando-se com 

alguns sais inorgânicos. Enquanto o ambiente ao redor deste ânion é muito diferente em um 

sal inorgânico quando comparado aos ILs, em todos os ILs estudados a interação foi 

praticamente a mesma, indicando que, analogamente ao visto para o anel, os cátions dos ILs 

têm pouca influência sobre o ânion.  

Pequenas mudanças, entretanto, são observadas nos espectros dos cátions (Figura 62), 

como um deslocamento na banda correspondente à respiração do anel, que aparece em 1021 

cm-1 nos ILs com Br-, em 1027 cm-1 nos com PF6
- e em 1024 cm-1 naqueles com TFSI-, 

deslocamentos que não corresponde ao esperado baseando-se apenas na ordem de interação 

de hidrogênio: Br- > PF6
- > TFSI- [114]. Esses deslocamentos são muito pequenos e fica 

difícil analisá-los com precisão, mas provavelmente estão relacionados com o fato de o PF6
- 

ser um cátion esférico enquanto o TFSI-, apesar de ser maior, ter extremidades mais livres que 

possam interagir com o anel, conforme foi discutido anteriormente (item 4.2.2).  
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Figura 62. Espectros Raman dos cátions (esquerda) [C4MIm]+ e (direita) [C10MIm]+ com os 
ânions: a) Br-, b) PF6

- e c) TFSI-. 

  

Além deste pequeno deslocamento, poucas mudanças são observadas com a troca 

iônica, independente do tamanho da cadeia.  

Observando as regiões em torno de 600, 960 e 1110 cm-1 (destaque), aquelas em que 

ficou demonstrado ser possível diferenciar os confôrmeros do cátion, parece ser visível uma 

diferença na intensidade relativa das bandas quando se muda o ânion, porém essas bandas são 

pouco intensas e tanto PF6
- quanto TFSI- possuem bandas na região, o que atrapalha uma 

análise comparativa. Dessa forma, um dos objetivos aqui será procurar outras bandas de 

referência para estes estudos. 

As figuras abaixo (Figura 63-66) mostram a comparação entre ILs com o mesmo 

tamanho de cadeia e diferentes ânions, na região entre 200 e 1600 cm-1.  

 As demais bandas atribuídas ao cátion possuem praticamente a mesma intensidade e 

frequência, sendo observada uma mudança significativa de intensidade na região entre 1300 e 

1400 cm-1, que possui participação tanto do anel quanto das cadeias carbônicas, mais 
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especificamente na banda em ca. 1385 cm-1, que possui participação do modo νas(C2N3C4) 

do anel e do ω(CH2) da cadeia lateral.  

 

Figura 63. [C4MIm]Br (preto) e [C4MIm]PF6 
(vernelho). 
 

Figura 64. [C4MIm]Br (preto) e [C4MIm]TFSI 
(vernelho). 

 

Figura 65. [C10MIm]Br (preto) e 
[C10MIm]PF6 (vernelho). 

Figura 66. [C10MIm]Br (preto) e 
[C10MIm]TFSI (vernelho). 

 

 O comportamento diferente destas bandas em função do ânion mostrou pela primeira 

vez de forma clara uma alteração no espectro induzida pela interação cátion-ânion. Os ânions 
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menos coordenantes, como PF6
- e TFSI- apresentam comportamento semelhantes entre si 

enquanto o brometo é diferente de ambos.  

 Para auxiliar na interpretação, o último detalhe a ser analisado, não contemplado nos 

demais, é a região de alta frequência do espectro Raman, entre 2700 e 3300 cm-1, 

correspondente aos estiramentos simétrico e assimétrico dos grupos C-H e que, portanto, será 

possível um estudo mais detalhado das cadeias carbônicas, enfocando não somente o cátion 

ou o ânion, mas sim a interação entre eles.  

 A Figura 67 mostra os espectros Raman de diversos líquidos iônicos com cátion 

[CnMIm]+, agrupados por tamanho de cadeia, com os ânions Br-, PF6
- e TFSI-. Observando o 

mesmo ânion com diferentes valores de n percebe-se que os espectros são bem diferentes, o 

que é um resultado esperado, uma vez que o número de grupos C-H da molécula aumenta, 

alargando as bandas já existentes e aparecendo algumas novas, conforme já discutido. 

Ao se observar o mesmo tamanho de cadeia, porém com diferentes ânions, surge um 

resultado interessante. Nenhum destes ânions possui o grupo C-H, de forma que não 

adicionará bandas nessa região do espectro, porém para qualquer tamanho de cadeia, os 

espectros mudam com a troca de ânions. 

Uma banda entre 2960 e 2971 cm-1, que não aparece nos espectros com o ânion Br- (há 

apenas um ombro, pouco intenso), é vista de forma bem nítida e separada das demais, nos 

ânions TFSI- e PF6
-. A atribuição desta banda é controversa na literatura, pois há autores que 

classificam como estiramento simétrico do -CH3 [119], outros como antissimétrico [125] ou 

estiramento assimétrico do grupo –CH2– [48] enquanto outros trabalhos, apesar da proposta 

de analisar os espectros Raman de diferentes ILs imidazólicos, não mencionam esta região 

[31, 110, 111]. Como há várias bandas sobrepostas, fica complicada a atribuição exata, mas o 

mais provável parece ser que se trata da vibração do grupo –CH2– ligado à cadeia. Para os ILs 
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com ânion Br-, por outro lado, a banda em 2938 cm-1 se torna mais intensa do que as demais, 

quando comparado com ILs com os outros ânions. 

 

  

 

Figura 67. Espectros Raman na 
região de 2700 a 3300 cm1 de 
ILs do tipo [CnMIm]+, (

, , ,   ) com os ânions 
Br-, PF6

- e TFSI-. 

 

Comportamento semelhante ao do Br- aparece também nos ILs com Cl-, conforme 

pode ser observado nos espectros mostrados por Berg et al. [119] mas não em ILs com I-, 

conforme observado nos dados de Jeon et al. [125], que apresenta a banda acima de 2960 cm-1 

bastante intensa. Iodeto é um ânion maior e com menor tendência a fazer ligação de 

hidrogênio do que brometo e o cloreto, seguindo a ordem para os halogênios de F- > Cl- > Br- 
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> I- [126], sendo mais parecido com ânions como PF6
- e BF4

-. Nenhum dos autores discute a 

origem deste deslocamento nem eventuais implicações. 

Uma resposta para este comportamento pode ser encontrado no estudo de Holomb et 

al. [111] para o [C4MIm]BF4, em que são calculados os confôrmeros do cátion. Os autores 

não discutem este ponto especificamente, porém ao calcularem os espectros no infravermelho 

para o par iônico cátion-ânion em diferentes conformações, apresentam o espectro que será 

reproduzido a seguir (Figura 68).   

 Tipo de par iônico 
 

 
        “Fechado”                     “Aberto” 
 
 

Figura 68. Espectro experimental IR do IL 
[C4MIm]BF4 (identificado na figura como 
[bmim]BF4) e espectros calculados para o confôrmero 
(GA) do cátion e para os pares iônicos aberto e 
fechado, cujas estruturas são mostradas acima.  
Espectros retirados da referência [111] 

  

Os valores calculados apresentam desvios em relação ao valor medido, como apontado 

pelos autores na própria figura, e corrigindo este valor percebe-se que a banda em 2964 cm-1 

indica presença majoritária do par iônico aberto, enquanto a maior intensidade da banda em 

2938 cm-1 indica a presença majoritária do par iônico fechado. Estes resultados, apesar de 

terem sido obtidos por espectroscopia no infravermelho, podem ser extrapolados para o 

Raman, em que as mesmas bandas são observadas. 

Aplicando esses resultados aos ILs estudados e considerando o deslocamento 

correspondente a cada ânion e tamanho de cadeia, esta banda em 2964 cm-1 corresponde 
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àquela que aparece entre 2960 e 2971 cm-1 nos espectros mostrados na Figura 67. Compilando 

resultados da literatura e deste trabalho, praticamente não é observada a banda acima de 2960 

cm-1 para os ânions Cl- [119] e Br- (neste trabalho), que são favoráveis a ligações de 

hidrogênio e, portanto, favorecem a formação de um par iônico “fechado”, enquanto é 

observada com grande intensidade para os ânions I- [125], BF4
- [111], PF6

- e TFSI- (ambos 

neste trabalho), menos propensos à formação de ligação de hidrogênio, formando de um par 

iônico “aberto”, mostrando que intensidade da ligação de hidrogênio é fator determinante na 

configuração do apr iônico.  

Além da intensidade da ligação de hidrogênio formada, o tamanho do ânion também 

deve ser levado em conta. A formação do par “fechado” é desfavorecida para ânions grandes 

por impedimento estérico, o que não ocorre com ânions menores. A ordem crescente de 

tamanho destes íons é: Cl- < Br- < I- < BF4
- < PF6

- < TFSI- [114]. 

Como pode ser visto nos espectros (Figura 67), bandas entre 2700 e 2900 cm-1 se 

tornam mais intensas com o aumento da cadeia carbônica, tornando estas bandas de interesse 

comparativamente mais fracas. É possível perceber, entretanto, que sistematicamente a banda 

em ca. 2965 cm-1 dos ILs com ânion TFSI- é mais intensa do que a dos ILs com ânion PF6
-, 

mostrando que embora ambos tenham tendência a formar esse tipo de par iônico (“aberto”), é 

ainda mais favorável para o TFSI-. Apenas para n=2 pode-se dizer que a intensidade dos picos 

para ILs com os dois ânions é comparável. Como discutido anteriormente, o cátion com 

cadeia etílica tem poucas opções de conformação, o que pode explicar a semelhança de 

comportamento entre PF6
- e TFSI-. 

Apesar desta prevalência do confôrmero “fechado” para o brometo ter sido observada 

para as amostras líquidas, não é esperado que a mudança de fase altere este resultado, mas sim 

que o acentue, uma vez que a estrutura será mais estática. Essa expectativa é confirmada pelos 

espectros mostrados na Figura 69, para o [C4MIm]Br. O ombro correspondente ao par iônico 
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“aberto” fica mais definido no espectro do sólido, mas ainda há um grande favorecimento 

para a configuração “fechada”.  

 
 

Figura 69. Espectros Raman na região de 2700 a 3300 cm-1 do IL [C4MIm]Br nos estados 
sólido (em baixo) e líquido (em cima). 

  

 

Figura 70. Espectro Raman do IL [C6MIm]Br nas temperaturas 20oC, 50oC e 80oC. Espectros 
obtidos no equipamento Jobin Yvon U1000 com radiação incidente 514,5 nm e detecção por 
fotomultiplicadora. Em vermelho, as regiões mostradas na figuras 38. 
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O aumento da temperatura também não causa alteração neste processo, como pode ser 

visto na Figura 70, em que o espectro Raman do [C6MIm]Br é mostrado em três temperaturas 

diferentes. Apesar de a temperatura favorecer o afastamento entre os ânions, nesse caso, em 

que eles já estão afastados e só há íons na solução, não é vista grande diferença. Não há, da 

mesma forma, alteração nas bandas dos confôrmeros (regiões em vermelho), confirmando que 

não há mudança nas interações e o par iônico se mantém.  

A quebra do par iônico pode ser forçada pela adição de um solvente, segundo Dupont 

[21] conforme mostrado anteriormente. Como os ILs com ânion brometo são sempre solúveis 

em água, foi feito o teste para o [C6MIm]Br, conforme mostrado na Figura 71. 

Figura 71. Espectros Raman do IL [C6MIm]Br puro e em água (1:10 mols de IL em água). 
  

A banda do par iônico aberto, não vista para a espécie pura, aparece no espectro 

Raman deste IL em solução aquosa, enquanto a banda em ca. 2938 cm-1 tem diminuição de 

intensidade. Apesar de Holomb et al. [111] terem denominado essas espécies como par iônico 

“aberto” ou “fechado”, os dados mostrados aqui indicam que a banda em ca. 2965 cm-1 indica 

espécies mais livres, ou seja, pares iônicos mais fracos, enquanto a banda em ca. 2938 cm-1 se 

refere à espécie mais ligada, ou seja, ao par iônico forte. 
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Esta interpretação pode ser expandida a outros ILs imidazólicos de forma direta desde 

que nem o ânion nem o cátion possuam outros grupos –CH2– ou –CH3 que interfiram no 

sinal. Caso possuam, suas contribuições devem ser separadas. 

Não é comentada na literatura a influência do tamanho da cadeia carbônica na 

formação destas estruturas, mas o mesmo comportamento foi observado de forma semelhante 

para todos os tamanhos de cadeia carbônica estudado, o que reforça a idéia de ser uma banda 

associada aos grupos –CH2–, e não apenas ao –CH3, pois se fosse relativo ao metil da ponta 

da cadeia esse efeito tenderia a diminuir com o crescimento da cadeia. Sendo característico do 

–CH2– o crescimento da cadeia faz com que haja mais grupos não ligados, porém ainda há 

grupos ligados na cadeia. 

Apesar de não haver nenhuma consideração neste sentido na literatura para os ILs com 

metil no carbono 2, tentaremos expandir as conclusões acima para estes sistemas. A Figura 72 

mostra uma comparação entre os espectros Raman, na região de 2700 a 3300 cm-1 para 

[C4MIm]TFSI e [C4dMIm]TFSI. 

Figura 72. Espectro Raman dos ILs [C4MIm]TFSI e [C4dMIm]TFSI na região dos 
estiramentos C-H, ambos no estado líquido. 
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 Os espectros para essa região dos dois ILs são bem parecidos, sendo as principais 

alterações no espectro do [C4dMIm]TFSI o desaparecimento16 da banda em ca. 3010 cm-1, 

atribuída ao estiramento C2-H e a intensificação da banda em ca. 2940 cm-1, devido ao novo 

grupo metil inserido no cátion. A Figura 73 mostra os espectros dos diferentes ILs com cátion 

[CndMIm]+, variando cadeia e contra-íon.   

   
 

 

 

 

Figura 73. Espectros Raman 
na região de 2700 a 3300 cm-1 
de ILs do tipo [CndMIm]+, 
( , , ,   ) com os 
ânions Br-, PF6

- e TFSI-. As 
amostras [C6dMIm]Br, 
[C4dMIm]PF6 e todas com 
TFSI- foram obtidas líquidas 
e as demais, sólidas. 
 

  

                                                            
16 Uma banda pouco intensa ainda é vista no espectro dos ILs com metil no carbono 2, em 3080 cm‐1, próxima à 
região  onde  aparece  a  banda  do  estiramento  C2‐H  nos  ILs  sem  este  metil.  Trata‐se  de  uma  banda  de 
combinação, em Ressonância de Fermi com a banda do estiramento C(4,5)‐H em ca. 3150 cm‐1 [31]. 
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Ficou demonstrado anteriormente, na discussão dos ILs com cátion [CnMIm]+, que os 

ânions PF6
- e TFSI- formam o par iônico fraco com o cátion ao interagir via ligação de 

hidrogênio com o anel e a cadeia carbônica, de forma que igual resultado seria esperado para 

os ILs com cátion [CndMIm]+, como de fato ocorre. Neste caso, entretanto, a banda do grupo 

metil ligado ao C2 se sobrepõe parcialmente à banda de interesse, em ca. 2965 cm-1, 

dificultando a sua visualização, já que não aparece mais como uma banda separada, mas sim 

como um ombro. De qualquer forma, é visível e possível de ser estudada. 

A diferença para o caso dos ILs com metil aparece com o ânion Br-: a banda (ombro) 

equivalente ao par iônico fraco, em ca. 2965 cm-1, é vista em intensidade comparável à dos 

mesmos cátions com os outros ânions, mostrando que o bloqueio do hidrogênio no C2 

enfraquece o par iônico nas ILs.  

 

 

 

IL Estrutura do par 

iônico 

[C2MIm]+ 

TFSI- 

a) C(2)-H···A-  

(em frente) 

b) C(4/5)-H···A-

(atrás) 

[C2dMIm]+ 

TFSI- 

c) anel···A-  

(em cima) 

d) C(4/5)-H···A-

(atrás) 
 

Figura 74. Estruturas do par iônico formado pelo [C2MIm]TFSI (a, b)  e pelo [C2dMIm]TFSI 
(c, d), conforme relacionados na tabela ao lado, em que A- representa o ânion. Imagens retiradas 
da referência [34]. 
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Em um trabalho utilizando espectroscopia no infravermelho, Fumino et al. [34] 

estudaram a interação entre [C2MIm]TFSI e [C2dMIm]TFSI, concluindo que a inserção do 

metil no carbono 2 acaba com a ligação de hidrogênio, forte e localizada, dando lugar a 

interações de Coulomb, fracas e delocalizadas, propondo algumas formas de interação entre 

as moléculas, conforme reproduzido na Figura 74.  

Os ânions PF6
- e TFSI- já estavam interagindo de forma mais fraca com o cátion via 

ligação de hidrogênio, deixando-o livre, de forma que esta banda está presente para as 

espécies com e sem metil. Com o Br- ocorre o contrário. A ligação via C2 (Figura 74a) deixa 

de existir e ele começa a interagir de forma mais fraca via anel imidazólico (Figura 74c), 

formando agora o par iônico fraco. A técnica de XANES já comprovou que essa interação é 

fraca, já que a distribuição eletrônica de nenhum átomo foi afetada pela mudança de 

substituinte. 

A interação pelos hidrogênios ligados ao C4 e ao C5 ainda ocorre, uma vez que foi 

visto anteriormente (Figura 61) que a metilação do C2 não altera os espectros dos ânions, 

sensíveis a ligações de hidrogênio, e possui intensidade comparável às da espécie não 

metilada, já que não se observa uma grande mudança na banda em ca. 3160 cm-1, relativa ao 

estiramento C4-H e C5-H. Ou seja, esses hidrogênios ainda interagem, mas não podem 

substituir o do C2 para manter a mesma organização do IL não metilado. 

A ausência do par iônico forte é o argumento utilizado por Fumino et al. [34] para 

explicar o maior ponto de fusão dos ILs metilados, uma vez que o sistema apresenta mais 

interações, enquanto nos ILs sem este metil há a formação de um par iônico forte, que 

funciona como uma espécie única, blindada de outras interações, o que torna o sistema mais 

fluido. 

Essa classificação de par iônico forte ou fraco ainda pode ser melhor desenvolvida, já 

que foi mostrado que a intensidade destas bandas utilizadas como marcadoras varia conforme 
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a espécie interage mais fortemente via ligação de hidrogênio. Uma proposta de trabalho futuro 

continuando essa linha seria tentar classificar quão forte ou fraco é o par iônico baseando-se 

no comportamento dessas bandas, o que poderia ser utilizado em diversas aplicações em que é 

importante acompanhar o par iônico, como nos trabalhos de Ando, Siqueira e colaboradores 

[36, 37], em que a interação cátion-ânion para o [C4MIm]Br é estudada na presença de SO2. 

Outro uso importante, mostrado aqui como exemplo, é o estudo de ILs em ambientes 

confinados e compostos de inclusão, como mostrado na  

Figura 75 para um estudo do IL [C6MIm]Br (líquido a Tamb) com β-ciclodextrina (β-

CD) [11, 127-129]. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Figura 75. Espectro Raman de: A) IL [C6MIm]Br, B) β-CD pura, C) β-CD em [C6MIm]Br (1:4 mols) 
e D) β-CD em [C6MIm]Br em água (1:4:40 mols). No detalhe, subtração dos espectros C – B.  

 

Pode-se ver na figura que a adição da β-CD no sistema resulta em um aumento da 

banda da espécie livre (no detalhe, a subtração das bandas mostra o resultado mais detalhado), 

ou seja, desfavorece o par iônico. Se adicionada água ao sistema, há a quebra dos pares 
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iônicos mesmo das espécies que não estão ligadas à β-CD, fazendo com que essa banda se 

torne ainda mais intensa.  

   Com isso, conclui-se o ciclo de estudos dos líquidos iônicos puros. Foram utilizados 

30 sistemas distintos, alterando-se um parâmetro por vez, entre tamanho de cadeia (   2, 4, 

6, 8 e 10), substituinte no carbono 2 (–H ou –CH3) e contra-íon (Br-, PF6
- e TFSI-), para 

entender como era afetada a interação cátion-ânion e o arranjo estrutural destes sistemas. Os 

espectros XANES mostraram que a interação eletrostática é muito fraca nos ILs, sendo que 

nenhum dos átomos estudados sofreu alteração com a variação de parâmetros, ao contrário do 

que foi observado para os sais inorgânicos. Na mesma direção, o estudo dos espectros Raman 

dos ânions TFSI- e PF6
- mostraram a presença de interações fracas nesses ILs, agindo no 

ânion mesmo quando o C2 possui o grupo metil.   

 Ao estudar o efeito das cadeias carbônicas, percebeu-se sua grande contribuição desta 

para o espectro Raman final dos ILs, sendo possível identificar diferentes confôrmeros e, na 

mesma linha, auxiliou na caracterização do par iônico de contato. Ânions menores e com 

maior capacidade de fazer ligação de hidrogênio atraem mais essas cadeias e formam o 

confôrmeros “fechado”, ou o par iônico forte, enquanto os demais atraem menos, formando 

confôrmero “aberto”, ou par iônico fraco. Foi possível também entender um pouco mais os 

ILs com metil no C2, que formam pares iônicos mais fracos independentemente do ânion, 

inclusive Br-, reforçando as conclusões de Fumino et al. [34] sobre o tipo de interação destes 

sistemas. 

 Após estudar esses sistemas puros, o item a seguir é dedicado ao estudo deles em 

solução com solvente molecular, já que essas misturas binárias são igualmente fundamentais 

em diversas aplicações envolvendo ILs.  
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4.3 Estrutura de líquidos iônicos em solução sondada por dimetilformamida 

Até o momento foram estudados aspectos vibracionais de líquidos iônicos 

imidazólicos puros e seus precursores, por espectroscopia Raman, assim como a distribuição 

eletrônica ao redor de diversos átomos que compõem cátion e ânion dos líquidos iônicos, 

procurando-se obter informações intermoleculares e de associação do par iônico de uma 

molécula de IL. Nesta etapa, o interesse é no estudo de interações intermoleculares e do 

comportamento de agregados de líquidos iônicos, em misturas binárias com um solvente 

molecular.  

Misturas binárias são sistemas importantes, especialmente para processos de 

solvatação, devido à capacidade de ajuste de seus parâmetros com alterações na composição 

[130], Em especial, misturas contendo ILs e solventes orgânicos possuem diversas aplicações 

práticas, de forma que nesta etapa será utiliza a molécula de dimetilformamida (DMFA) como 

sonda para estudar a estruturação de diferentes líquidos iônicos em solução. 

Propriedades macroscópicas de misturas de DMFA com ILs já vêm sendo estudadas 

[131] devido à grande importância deste solvente em diferentes ramos da química e em 

aplicações industriais. Com os resultados mostrados aqui será possível entender a estrutura 

microscópica desses sistemas. Diferentemente de muitos relatos da literatura [132], em que 

sondas específicas são adicionadas às misturas binárias, nesse caso optou-se por utilizar como 

sonda o próprio solvente. 

 A dimetilformamida foi escolhida por ser uma molécula modelo para estudos Raman 

de misturas binárias de solventes moleculares [81, 133] devido ao alto momento de dipolo 

permanente de seu grupo C=O. Esse alto momento de dipolo do grupo C=O causa o 

acoplamento entre moléculas de DMFA adjacentes, que sentem os movimentos de 

reorientação umas das outras, causando uma movimentação coletiva a médias distâncias [62]. 

Esse fenômeno é observado diferentemente no espectro Raman isotrópico e no infravermelho 
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ou Raman anisotrópico, causando o deslocamento de cerca de 14 cm-1 nesta banda, conhecido 

como efeito de não coincidência Raman [134]. Ou seja, além de sua frequência de vibração, o 

modo C=O da DMFA trás informações sobre o movimento coletivo das moléculas adjacentes 

e, portanto, indiretamente, da distância entre elas. A adição de outro solvente molecular pode 

deslocar esta banda tanto em razão de ligações intermoleculares, como é bem conhecido na 

literatura [135], como em razão do afastamento de dois dipolos adjacentes [81]. 

Estes estudos, já bem conhecidos para líquidos moleculares simples e misturas 

binárias [134], já foram expandidos para sais em solução contendo solventes moleculares 

[136, 137], mas ainda não foram caracterizados para misturas envolvendo líquidos iônicos, 

que podem interagir de maneiras mais complexas [42].  

Dessa forma, este capítulo será dedicado ao estudo dos líquidos iônicos em solução 

com DMFA, com interesse principalmente na banda correspondente à vibração C=O, em 

1660 cm-1 [138], sendo analisados outros modos se for conveniente para a compreensão dos 

fenômenos que estão ocorrendo. A DMFA possui diversas bandas em regiões que coincidem 

com as dos ILs, de forma que pode ser complicado também o estudos dos modos vibracionais 

dos ILs. Entretanto, nessa etapa o interesse principal não é na estrutura vibracional dos ILs, 

mas sim como interagem e se estruturam em solução. A banda C=O da DMFA está em uma 

região relativamente isolada do espectro, o que facilita seu estudo. 

Em um primeiro momento, serão analisados diversos ILs em soluções equimolar com 

DMFA, visando entender os efeitos de cátions e ânion na estrutura desta mistura. 

Posteriormente, alguns ILs (líquidos à temperatura ambiente) serão escolhidos para um estudo 

com DMFA em diferentes frações molares, com o objetivo de entender os tipos de interação 

em diferentes concentrações.  
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Como padrões serão utilizados alguns precursores dos ILs, espécies neutras, mas que 

possuem alguma semelhança estrutural com algumas regiões dos ILs, assim como outros 

solventes moleculares que possam auxiliar no entendimento das estruturas formadas. 

A adição de um solvente molecular pode causar dois efeitos nesta molécula: o 

deslocamento do pico por causa da interação intermolecular e o deslocamento do pico 

simplesmente pelo desacoplamento entre moléculas vizinhas. A combinação destes dois 

efeitos dará informações mais completas sobre o que ocorre nestas misturas.  

 

4.3.1 Estrutura do sistema binário em soluções equimolares  

A Figura 76 mostra o espectro Raman da DMFA pura e de soluções equimolar com os 

ILs [CnMIm]Br, com 2, 4, 6, 8   10. 

 

 
 

Figura 76. Espectros Raman de A) DMFA pura, B) [C2MIm]Br com DMFA (1:1), C) 
[C4MIm]Br com DMFA (1:1), D) [C6MIm]Br com DMFA (1:1), E) [C8MIm]Br com DMFA 
(1:1) e F) [C10MIm]Br com DMFA (1:1). 
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Das bandas pertencentes à DMFA, observa-se alteração apenas em ca. 1660 cm-1 (em 

destaque na figura), atribuída ao estiramento C=O, pelos motivos já explicados anteriormente, 

sendo que as demais permanecem com mesma freqüência. Trata-se, portanto, da banda mais 

relevante para ser observada e, por isso, será utilizada como referência para este estudo. 

Um detalhe interessante de ser comentado é a presença, no [C2MIm]Br, das bandas 

intensas em ca. 600, 960 e 1110 cm-1, devido às poucas opções de confôrmeros em função da 

cadeia pequena, conforme discutido anteriormente. Se essas bandas tivessem origem na 

interação com o cátion ou dentro da própria cadeia seria esperada uma mudança de 

comportamento com a dissolução neste solvente. Nenhuma mudança é observada, reforçando 

a idéia de que se trata somente da própria cadeia. 

Uma vez analisados alguns espectros completos destes sistemas, será dada maior 

atenção à banda em ca. 1660 cm-1. A Figura 77 mostra um gráfico que correlaciona o 

tamanho da cadeia carbônica do [CnMIm]Br com a posição do pico da banda da DMFA. 

 

 
Figura 77. Número de carbonos dos ILs [CnMIm]Br em função da posição do pico C=O da 
DMFA, para misturas 1:1 (mols). 
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Como não há nenhuma alteração nos grupos funcionais que podem interagir com a 

DMFA para cada IL, esse deslocamento não pode ser explicado por diferença nas ligações 

químicas, mas sim por afastamento entre moléculas vizinhas de DMFA causada pelo 

crescimento da cadeia carbônica.  

Em trabalho utilizando espectroscopia no infravermelho, Tao et al. estudaram esta 

banda como sonda para ILs imidazólicos e variando a cadeia de 2 até 8 carbonos encontraram 

deslocamento total de cerca de 2 cm-1 [139], que atribuem a efeito indutivo, já que os 

hidrogênios do anel ficariam mais ácidos com o aumento da cadeia. Apenas para comparação, 

esse deslocamento encontrado para a variação de 6 carbonos é o mesmo que outros autores 

encontram para a variação desta banda em soluções com metanol e propanol (2 carbonos de 

diferença) [140], mostrando que esse efeito nos ILs é pouco intenso  

De fato, as cargas de Mulliken calculadas para os diversos cátions (item 4.1), em 

acordo com diversos dados da literatura, como por exemplo, os de Urahata e Ribeiro [54], 

mostram que as alterações no anel com o aumento da cadeia carbônica são muito pequenas. 

Como já descrito anteriormente, quando explicado o efeito de não coincidência Raman, a 

banda C=O é tão sensível ao acoplamento de dipolos que o afastamento de moléculas 

adjacentes exerce maior efeito na mudança de frequência vista na Figura 77 do que essa 

possível mudança na polaridade do cátion, de forma que neste momento apenas este efeito 

será considerado para explicar as alterações nos espectros. 

Para cadeias menores, o deslocamento é maior (1,5 cm-1 quando se passa de 2 

para 4) do que para cadeias maiores (0,8 cm-1 quando se passa de 8 para 10), 

pois as moléculas de DMFA já se encontram mais afastadas e, portanto, o acoplamento é 

menor. 

Como as soluções são equimolares, há uma proporção de uma molécula de DMFA 

para um cátion e para um ânion. Com o gráfico acima, pode-se entender o papel da cadeia 
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carbônica nesse arranjo estrutural, sendo interessante também observar este comportamento 

variando-se outros parâmetros dos ILs que não apenas tamanho de cadeia.  

A Figura 78 mostra esse mesmo gráfico para três anions diferentes: Br-, PF6
- e TFSI-. 

Para um mesmo tamanho de cadeia carbônica, é possível ver que o IL com brometo possui 

menor número de onda que o com PF6
- que, por sua vez, possui menor que o com TFSI-, fato 

que pode ser atribuído aos dois efeitos citados anteriormente agindo na mesma direção. Por 

um lado, a ordem de força da ligação de hidrogênio, conforme já mostrado anteriormente, é 

Br- > PF6
- > TFSI-, e o aumento desta interação desloca a banda para mais baixo número de 

onda [81]; por outro lado, a ordem de tamanho dos ânions é TFSI- > PF6
- > Br- e o aumento da 

distância entre moléculas de DMFA adjacentes desloca a banda para mais alto número de 

onda. Este resultado está de acordo com a literatura, que atribui ao ânion papel fundamental 

na mudança de polaridade dos ILs [141]. 

 

 
Figura 78. Deslocamento da banda C=O da DMFA em função do tamanho da cadeia carbônica 
para os ILs com cátion [CnMIm]+ com os ânions: (■) Brometo, (▲) PF6

- e (●) TFSI-. 
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Além disso, percebe-se que a variação na posição com o aumento da cadeia cai com o 

aumento do tamanho do anion, ou seja, a variação de [C8MIm]TFSI para [C10MIm]TFSI é 

menor do que a variação [C8MIm]Br para [C10MIm]Br, o que confirma que este ânion está 

contribuindo para afastar duas moléculas adjacentes, diminuindo o acoplamento. 

Pela Figura 77 foi possível formular um modelo em que entre duas moléculas de 

DMFA vizinhas havia um cátion, porém nada poderia ser concluído quanto à influência do 

ânion. Analisando a Figura 78, fica claro que entre duas moléculas de DMFA está situado, 

além do cátion, um ânion, afastando-as mais ou menos, dependendo de seu tamanho, além de 

interagir por ligações intermoleculares com elas. 

Tendo como base os resultados acima, é interessante entender o comportamento dos 

líquidos iônicos em comparação a líquidos moleculares, de forma que foi usado como padrão 

o 1-bromoalcano (CnH2n+2Br), com os mesmos tamanhos de cadeia, conforme mostrado na 

Figura 79. 

 
Figura 79. Deslocamento da banda C=O da DMFA em função do tamanho da cadeia carbônica 
para os ILs com cátion [CnMIm]+ com os ânions: (■) Brometo, (▲) PF6

-, (●) TFSI- e (♦) o 
líquido molecular (CnH2n+1)Br. 
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A banda C=O possui a mesma frequência nas misturas bromoetano / DMFA e 

[C2MIm]PF6 / DMFA, novamente pelo equilíbrio dos dois fenômenos: por um lado, o IL é 

mais polar que o bromoetano, deslocando a banda para mais baixa freqüência, por outro lado, 

é maior, diminuindo o acoplamento e deslocando para mais alta freqüência.  

O aumento de dois carbonos na cadeia dos bromoalcanos causa um deslocamento 

maior do que o mesmo aumento em qualquer IL, mas o deslocamento é menor quando se 

compara, por exemplo, a diferença de frequência de bromooctano para bromodecano do que 

de bromoetano para bromobutano, o que comprova que moléculas maiores causam maior 

desacoplamento, tornando o sistema menos sensível. Como os bromoalcanos são menores, as 

moléculas de DMFA estão mais acopladas do que para ILs com mesmo n.  

Por fim, a Figura 80 mostra o deslocamento para os ILs com metil no carbono 2, que 

suprime a possibilidade de ligação de hidrogênio do anel, em relação aos ILs não metilados, 

também mostrados. 

Os pontos correspondentes a misturas de DMFA com os líquidos iônicos [C2MIm]Br e 

[C2MIm]PF6 não foram obtidos pois esses ILs (sólidos à temperatura ambiente) são insolúveis 

em DMFA nessa concentração.  
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Figura 80. Deslocamento da banda C=O da DMFA em função do tamanho da cadeia carbônica 
para os ILs com cátion [CnMIm]+ com os ânions: (■) Brometo, (▲) PF6

-, (●) TFSI- e com o 
cátion [CndMIm]+ com os ânions: (■) Brometo, (▲) PF6

-, (●) TFSI- 

 

A troca de ânions do brometo para outros maiores causou um deslocamento para 

maiores números de onda por causa da diminuição da interação do ânion e aumento de seu 

tamanho [81] e, na mesma direção, a supressão da ligação de hidrogênio do cátion desloca os 

ILs para maior frequência, ou seja, o sistema interage menos. É importante lembrar, 

entretanto, que os hidrogênios ligados aos carbonos 4 e 5 também são ácidos e podem 

igualmente interagir com os ânions [141, 142]. 

É possível formular um modelo de arranjo em que a parte polar da DMFA está 

interagindo, ao mesmo tempo, com a cabeça polar do cátion e com o ânion, enquanto a cadeia 

carbônica age afastando a molécula de DMFA adjacente, provavelmente interagindo com seus 

grupos –CH3. 

Dois resultados anômalos se destacam no conjunto de dados mostrado acima e serão 

discutidos separadamente. O primeiro fenômeno é a inversão de tendência para os ILs com 

ânion Br-. O IL metilado (no carbono 2) deveria apresentar sempre maior número de onda do 
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que o não metilado, para o mesmo n, porém neste caso a tendência se inverte para   6. Na 

verdade os valores para os ILs com e sem metil no C2 são praticamente iguais, de forma que a 

explicação mais provável seja que o Br- tenha participação tão forte nessa interação, que o 

cátion pouco interfere, tendo participação somente no afastamento entre moléculas vizinhas. 

Para ânions que interajam menos, como o PF6
- e TFSI-, se percebe efeito do cátion.  

O segundo fenômeno inesperado é o fato de as misturas de DMFA com [C2MIm]TFSI 

e [C2dMIm]TFSI apresentarem valor maior do que a mistura com seus sucessores ( 4), 

quebrando a tendência de aumento do número de onda com o aumento da cadeia. Já foi 

comentado anteriormente que a cadeia com 2 tem formação preferencial de um 

confôrmero, enquanto a com 4 há um equilíbrio entre alguns possíveis, o que resulta em 

algumas bandas diferentes no Raman.  

É esperado que a diluição em um solvente molecular quebre o arranjo estrutural do 

líquido puro e é pouco provável que este seja um efeito causado pelo par iônico, uma vez que 

os ILs com TFSI- e principalmente metilados no carbono 2 não formam pares iônicos fortes, 

conforme já discutido. Essas medidas foram refeitas para garantir que não se tratava de erro 

experimental, sendo obtido o mesmo resultado. A explicação para este fenômeno não é 

simples e parece apontar para algum fenômeno local bem específico do arranjo desta cadeia 

com o ânion, já que não é visto novamente em mais nenhum outro sistema estudado, sendo 

necessário um estudo específico mais aprofundado deste sistema, com simulações da 

estrutura. 

 Uma vez entendido como os vários ILs interagem com a DMFA em solução 

equimolar, ou seja, em um sistema onde há o mesmo número de cátions, ânions e espécies 

neutras e se possa estudar como cada um deles interage individualmente, o próximo passo foi 

a variação da concentração de alguns ILs, o que poderá ajudar a entender a influência dos 

pares iônicos e do tipo de interação encontrado. 
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4.3.2 Efeitos da concentração 

Uma vez analisados os resultados de diferentes ILs em solução equimolar de DMFA, 

que forneceu informações sobre a estrutura dos ILs nesses solventes, a próxima etapa é 

entender o que ocorre com esses sistemas em diferentes concentrações. Como alguns ILs são 

sólidos e não solúveis em qualquer concentração de DMFA, foram escolhidos para este 

estudo alguns ILs que são líquidos à temperatura ambiente e que representam diferentes 

condições: tamanhos de cadeia carbônicas variados, presença ou não do metil no carbono 2 e 

diferentes tipos de ânions. Os ILs estudados foram [C2MIm]TFSI, [C6MIm]TFSI, 

[C10MIm]TFSI, [C6dMIm]TFSI, [C6MIm]Br e [C6MIm]PF6, que foram comparados cm 

alguns precursores, como bromoetano (C2H5Br), bromohexano (C6H13Br) e 1-metilimidazol 

(1-MIm), além de outros solventes moleculares como hexanol (C6H13OH), tetracloreto de 

carbono (CCl4) e água. 

Na Figura 81 e na Figura 82 são mostrados os comportamentos de alguns solventes 

moleculares em misturas binárias com DMFA, em várias concentrações.  

 

 
Figura 81. Posição do pico da banda C=O da dimetilformamida em função de sua fração molar 
em misturas binárias com solventes apolares e polares apróticos e o pico da DMFA pura. 
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Figura 82. Posição do pico da banda C=O da dimetilformamida em função de sua fração molar 
em misturas binárias com diferentes solventes polares próticos e o respectivo pico da DMFA 
pura. 

 

Como pode ser observado pela Figura 81, solventes orgânicos apolares (como o caso 

do CCl4) deslocam a banda correspondente ao modo C=O da DMFA para maiores frequências 

agindo majoritariamente na separação de moléculas adjacentes e diminuindo o acoplamento. 

No outro oposto está a molécula de água, que interage fortemente com o C=O via ligação de 

hidrogênio e desloca a banda para menor número de onda, e por ser pequena causa pouco 

efeito de separação das moléculas, não contribuindo para o deslocamento para maior 

frequência. A mistura com água apresenta forte queda até cerca de 50% de DMFA, sendo 

atenuada para sistemas mais diluídos, provavelmente porque cada molécula de DMFA já está 

interagindo fortemente com pelo menos uma de água. Por outro lado, o CCl4 apresenta 

aumento quase linear com a diluição, pois ainda há o desacoplamento das moléculas de 

DMFA mesmo em sistemas diluídos. 

Outros solventes utilizados e que não estão em nenhum dos extremos são descritos a 

seguir. O efeito da cadeia fica evidente ao comparar bromoetano e bromohexano: o segundo 



148 
 

 
 

desloca a banda para maiores números de onda já que apresenta maior cadeia. Esses solventes 

foram usados com o objetivo de mimetizar a cadeia carbônica dos ILs. 

O efeito da ligação de hidrogênio no anel é observado na curva da mistura 1-MIm e 

DMFA, que tem como intuito mimetizar a cabeça do cátion, com a ressalva de ser neutra. Esta 

curva mostra o deslocamento para maior número de onda, assim como em solventes apolares, 

porém com concavidade para baixo, enquanto os mostrados na Figura 81 apresentavam leve 

concavidade para cima. Isso mostra que há a competição entre o afastamento dos dipolos 

vizinhos e a ligação de hidrogênio, se comportando de forma híbrida. Um exemplo mais 

acentuado desse comportamento híbrido será mostrado a seguir, para o metanol (figura 83). 

Por fim, foi usado o hexanol, na tentativa de mimetizar um sistema com cadeia 

carbônica grande e cabeça polar capaz de fazer ligação de hidrogênio. Para comparação é 

reproduzido na Figura 83 alguns resultados obtidos por Lee [81] em experimentos 

semelhantes, com o uso do metanol. 

 
Figura 83. Pico da banda Raman correspondente ao estiramento do grupo C=O da DMFA em 
função de sua fração molar misturas binárias com (■) Tetrametil-ortosilicato (TMOS), (●) água 
e (□) metanol. Gráfico reproduzido da referência [81]. 
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O autor discute a competição entre desacoplamento e ligação de hidrogênio na DMFA 

com metanol, que faz com que no início da diluição essa banda seja deslocada para menor 

número de onda, começando a aumentar entre 40 e 60% de DMFA. Para o hexanol, como a 

cauda apolar é muito maior, o afastamento se sobrepõe à ligação de hidrogênio e a diluição da 

DMFA leva essa banda sempre a maiores números de onda. Entretanto, se comparado com 

bromohexano, semelhante ao hexanol em tamanho de cadeia, observa-se que o deslocamento 

é significativamente menor para o álcool (na mistura com 10% de DMFA o hexanol está 13 

cm-1 deslocado para menor número de onda do que o bromohexano), devido à ligação de 

hidrogênio. Os demais resultados mostrados na Figura 83 estão de acordo com o deste 

trabalho, sendo o TMOS comparável ao CCl4. 

Após analisar alguns solventes moleculares, que servirão como padrão de comparação, 

será iniciada a análise de misturas binárias ILs / DMFA em diferentes proporções, para os ILs 

citados anteriormente.  

A Figura 84 mostra os gráficos de porcentagem de DMFA em função da posição da 

banda C=O para misturas binárias de ILs com o cátion [C6MIm]+ com os diversos ânions. 

Independentemente do ânion utilizado, o comportamento do IL é semelhante: há 

deslocamento para maior freqüência até uma concentração molar de 1:1 (IL:DMFA). 

Aumentando-se a concentração, ao invés de se observar um contínuo aumento da posição do 

pico, observa-se o efeito oposto: uma queda, pequena, porém bem marcada em todos os casos. 

Esse resultado não se assemelha com nenhum dos padrões: bromohexano, hexanol ou 1-MIm.  
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Figura 84. Posição do pico da banda C=O da dimetilformamida em função de sua fração molar 
em misturas binárias com diferentes ILs e o respectivo pico da DMFA pura. 

 

Na mesma linha dos resultados mostrados para soluções equimolares, as misturas com 

o brometo, que interage mais fortemente via ligação de hidrogênio, estão em menor número 

de onda, seguido por PF6
- e, por fim, TFSI-, o que interage mais fracamente. 

Outro parâmetro variado foi o tamanho da cadeia carbônica, que facilita o afastamento 

entre as moléculas de DMFA, como pode ser observado na Figura 85, em que a posição da 

banda aumenta para maiores cadeias carbônica. Esse resultado é, entretanto, bem menos 

acentuado do que o dos bromoalcanos (Figura 81), que pode ser atribuído a uma maior 

relevância da cabeça polar e menor participação das cadeias, ou seja, o grande afastamento já 

causado pelo ânion e cabeça polar grandes diminui o acoplamento e torna essa banda menos 

sensível a essa variação na cadeia. 
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Figura 85. Posição do pico da banda C=O da dimetilformamida em função de sua fração molar 
em misturas binárias com diferentes ILs e o respectivo pico da DMFA pura. 

 

Esse não é um comportamento usual para a DMFA em solventes moleculares, 

conforme pode ser observado na Figura 86, que compara o IL [C6MIm]Br com seus 

precursores, ou seja, moléculas com alguma semelhança estrutural. 

 
Figura 86. Posição do pico da banda C=O da dimetilformamida em função de sua fração molar 
em misturas binárias de um IL, seus precursores e o respectivo pico da DMFA pura. 
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Fica claro pela figura acima a diferença de comportamento dos líquidos iônicos e 

moleculares. Para altas concentrações de DMFA, o IL e o bromohexano apresentam 

comportamento bastante semelhante, começando a se distanciar para concentrações de DMFA 

menores que 30% (em mol). As misturas com 1-MIm  têm como semelhança em relação ao IL 

a concavidade para baixo, resultado da ligação de hidrogênio. A partir desta concentração, o 

comportamento observado para os ILs é não usual. 

O resultado do deslocamento da DMFA em metanol mostrou que há um limite para a 

eficiência da atuação da ligação de hidrogênio no deslocamento da banda para mais baixo 

número de onda, que é em torno de 50% em mols, sendo que depois este processo se torna 

menos intenso e a separação dos dipolos se torna mais eficiente. Por outro lado, os resultados 

com bromohexano mostraram que o limite para que a separação de dipolos por uma cadeia 

grande deixe de ser significativo é bastante alto, sendo que ainda é observado deslocamento 

quando se está na condição de 1 molécula de DMFA para 9 de solvente. A junção dos dois 

processos, representada para o hexanol, mostrou que a separação dos dipolos pode ser de fato 

mais eficiente do que a ligação de hidrogênio. Para tentar isolar uma das fontes de ligação de 

hidrogênio do IL, o hidrogênio ligado ao carbono 2, o mesmo experimento foi realizado com 

a utilização do [C6dMIm]TFSI, conforme mostrado na Figura 87. Não foi possível testar para 

outro ânion, já que são sólidos à temperatura ambiente, impedindo que amostras com baixas 

concentrações de DMFA fossem preparadas. 
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Figura 87. Posição do pico da banda C=O da dimetilformamida em função de sua fração molar 
em misturas binárias com diferentes ILs e o respectivo pico da DMFA pura. 

 

A inserção do metil praticamente não altera o comportamento de soluções com maior 

concentração de DMFA, o que indica que a interação ocorre principalmente pelo ânion, 

porém muda o comportamento do IL em soluções com menores concentrações de DMFA, 

sendo que para o [C6dMIm]TFSI não há mais um deslocamento da banda do grupo C=O para 

mais baixas freqüências, nestas condições, mas sim um leve aumento.  

Tanto os ILs sem o metil no carbono 2 quanto os com este grupo apresentam 

comportamento diferente em relação a solventes moleculares. A Figura 88 mostra uma 

representação de um comportamento esperado para este IL caso se comportasse como os 

demais solventes, sendo apenas uma ilustração de um possível comportamento, baseado na 

curva obtida para o 1-MIm, e inserido apenas para facilitar a visualização, sendo que não 

representa nenhum modelo matemático para este tipo de sistema. 
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Figura 88. Gráfico da porcentagem de DMFA em solução com [C6dMIm]TFSI em função da 
posição da banda relativa ao grupo C=O da DMFA (■) e uma ilustração de um comportamento 
que poderia ser encontrado caso o sistema seguisse um comportamento para solventes 
moleculares (---), baseado na curva encontrada para o 1-MIm. 

 

Uma dúvida que surge é como se comportam os pares iônicos dos ILs conforme se 

altera a concentração de DMFA. É possível imaginar que para soluções com maior 

concentração de ILs os pares estejam formados, e desaparecem com a diluição, conforme 

modelo proposto por Dupont [21]. Uma forma possível para detectar a existência do par 

iônico é a comparação da região ao redor de 2900 cm-1, correspondente ao estiramento C-H, 

que, conforme mostrado anteriormente (item 4.2.3), que pode caracterizar o par iônico forte.  

Essa região é difícil de ser estudada nessas soluções pois também estão presentes 

bandas dos grupos metil da DMFA, porém pode-se subtrair suas contribuição, obtendo-se o 

espectro apenas do IL diluído. A Figura 89 mostra a diferença entre os espectros das soluções 

10 % IL e DMFA pura, normalizado por duas bandas diferentes do espectro, já que há 

pequenas alterações nas intensidades relativas das bandas com a diluição da DMFA. 

Semelhante ao mostrado para a água (Figura 71) os ILs com brometo não apresentam a banda 

do par iônico forte. 
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Figura 89. Diferença entre os espectros normalizados da solução [C6MIm]Br 10% (mol) em 
DMFA (linha preta) e [C6MIm]TFSI 10% (mol) em DMFA (linha vermelha) com o DMFA pura: 
a) Normalização pela banda referente ao estiramento C=O em ca. 1660 cm-1; b) Normalização pela 
banda referente ao estiramento N-CH3 em ca. 1410 cm-1. 

 

Ou seja, pelos dados mostrados acima, há, conforme esperado, a formação do par iônico 

em soluções com maior concentração de ILs e sua quebra nas mais diluídas, de forma que 

esse comportamento pode ajudar a entender as curvas obtidas aanteriormente (Figura 84). 

Outra explicação possível é o tamanho das moléculas: como os ILs são maiores que 

todos os solventes moleculares utilizados, até mesmo que o bromohexano, em soluções com 

50% (em mol) de ILs as moléculas de DMFA já estariam tão desacopladas que a adição de 

mais IL não causaria uma mudança significativa, mas sim um pequeno deslocamento, que 

seria compensado pelo deslocamento para menor número de onda causada pela ligação de 

hidrogênio, formando o patamar observado. 

Para analisar essa proposta, será calculado o volume molar [131] de cada um dos 

compostos utilizados17, que pode ser útil para comparar o volume das moléculas. Essa 

aproximação desconsidera a distância entre as moléculas na solução, que podem variar 

conforme o tipo de ligação química, não sendo exatamente o volume da molécula, que pode 

                                                            
17  Volume  calculado  a  partir  da massa molar  e  da  densidade  de  cada  composto,  conforme  fornecido  pelo 
fabricante. Para os ILs os valores são aproximados, medidos no laboratório. 
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ser calculado mais precisamente por outros métodos, mas como o objetivo aqui é comparar a 

ordem de grandeza desses valores nas soluções, pode ser utilizado como aproximação. 

 

Tabela 17. Massa molar (MM), densidade (d) e Volume Molar (VM) de diversos 
compostos estudados. 

Composto MM (g/mol) d (g/cm3) VM (mol/cm3)* 

DMFA 73,1 0,944 80 

Bromohexano 165,1 1,176 140 

Hexanol 102,5 0,8136 130 

[C6MIm]Br 247 1,25 200 

[C6MIm]TFSI 447 1,55 290 

* Valores aproximados. 

 

 Ainda é observado deslocamento significativo para misturas binárias com 

bromohexano, por exemplo, até 10% de DMFA, o que significa 9 moléculas de bromohexano 

para 1 de DMFA. Os valores acima mostram que os líquidos iônicos possuem volumes na 

ordem de duas a três vezes o dos solventes moleculares de forma que na relação molar 1:1 de 

IL e DMFA o deslocamento para maior número de onda ainda deveria ser grande, enquanto 

que o efeito das ligações de hidrogênio deveriam cair, como visto no exemplo do metanol 

[81].  

 Dessa forma, o comportamento das curvas acima parece ser majoritariamente causado 

pela interação dos íons dos ILs do que por uma eventual supressão do desacoplamento devido 

ao tamanho desses sistemas. Nessa direção, Giorgini et al. estudaram a interação da acetona 

com cátions de metais alcalinos [137] e alcalinos terrosos [136] de diversos tamanhos 

acompanhando os deslocamentos da Banda C=O nos modos isotrópico e anisotrópico. A 

banda C=O desta molécula possui comportamento análogo à da DMFA e as conclusões 

podem ser transpostas para este caso.  
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Esses autores observaram que mesmo para cátions grandes, como bário e estrôncio, 

havia a formação de agregados entre o cátion e a acetona, ligados por forças iônicas e não por 

covalentes [136], sendo que nova banda em mais alta freqüência aparecia, visível para 

quantidades pequenas de sal, como 1% de perclorato de bário; para concentrações como 5% 

de perclorato de cálcio já eram bastante intensas. (Figura 90) O líquido iônico poderia seguir 

esse mesmo mecanismo, interagindo por forças iônicas com a DMFA, com a vantagem que 

poderiam ser preparados sistemas com concentrações de sal muito maiores. 

 

 
Figura 90. Surgimento da banda da espécie agregada para cátions alcalinos terrosos na banda 
C=O da acetona. (—) Acetona pura, (—) Mg2+ em acetona, (—) Ca2+ em Acetona, (—) Sr2+ em 
acetona e (—) Ba2+ em acetona.  Figura retirada da referência [136]. 

 

 Para entender se a interação do IL com a DMFA pode ser iônica ou não, os resultados 

serão comparados com os encontrados por Xuan et al.[143] para NaBF4 e DMFA. Esses 

autores relatam que todas as bandas da DMFA sofrem deslocamento devido à interação com o 

cátion, com exceção daquela em 865 cm-1, correspondente ao modo C-N-C, utilizada como 

padrão interno.  Na mesma direção, Asada et al. [144] relatam o deslocamento de diversas 

bandas da DMFA para cátions como zinco, bário e magnésio e Umebayashi et al. [145] 
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definem que o deslocamento positivo das bandas da DMFA se relaciona com o raio iônico do 

metal (r) pela equação Δν = (a r)-n em que a e n são parâmetros experimentais. 

 Conforme mostrado na Figura 76, nenhuma banda da DMFA, com exceção daquela 

relativa ao estiramento C=O, sofre alteração significativa com a adição dos ILs, mostrando 

que a interação iônica do cátion com a DMFA é quase desprezível, ao contrário do que foi 

observado para diversos cátions metálicos. Por outro lado, Aroca et al. [146] encontraram 

valores semelhantes da banda relativa ao modo totalmente simétrico do ânion PF6
- para o sal 

LiPF6 sólido e para sua solução 1,0M em solventes contendo o grupo C=O, concluindo que a 

interação destes solventes com o ânion deve ser forte. De fato, os dados experimentais 

mostram que a troca do ânion nos ILs causa maior deslocamento na freqüência da DMFA 

(Figura 84) do que a troca da cadeia carbônica ou a metilação do carbono 2, ou seja, a 

interação do ânion é fundamental neste processo. 

Não sendo um efeito do tamanho das moléculas, a possibilidade que sobra é ser um 

efeito do agregado iônico, ou seja, das macroestruturas propostas por Dupont [21] e 

reproduzida na Figura 10. Ou seja, diferentemente dos líquidos moleculares, os líquidos 

iônicos, em grandes concentrações, formam micro regiões com forte caráter iônico, que, a 

princípio, são comandadas pelas interações de hidrogênio, com grande participação do ânion. 

Aumentando-se a concentração de IL, a interação eletrostática, especialmente do cátion, que 

inicialmente é desprezível, começa a ser efetiva, e nova banda, da espécie agregada aparece 

(mostrado na Figura 90 para o caso dos alcalinos terrosos [136]). Essa banda é menos sensível 

a efeitos de acoplamento, já que a interação eletrostática blinda a interação de dipolos.   

Esses dados ajudam a entender o excelente desempenho dos ILs em aplicações como a 

síntese de nanomateriais estruturados, uma vez que os domínios polares destes líquidos 

interagem fortemente com o soluto, impedindo a agregação. 
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5 Conclusões 

 
 

Este trabalho procurou estudar de forma ampla e sistemática os líquidos iônicos 

derivados de imidazol, entendendo desde as características cátion, passando pela interação 

cátion-ânion e concluindo com o estudo destes com em solução solventes moleculares, 

comparando-se, sempre que possível, a seus precursores. 

Apesar da vasta literatura disponível sobre estes sistemas, muitas contradições ainda 

são encontradas, sendo em grande parte devido à falta de um estudo mais sistemático. Dessa 

forma, apesar de alguns resultados mostrados aqui já serem conhecidos pela mesma técnica 

para alguns sistemas específicos ou já serem conhecidos por outras técnicas, este trabalho traz 

como uma das contribuições a extensão desses resultados para diversos líquidos iônicos 

permitindo melhor compreensão do efeito da variação de cada parâmetro, como cadeia 

carbônica, substituinte no C2 e contra-íon, nas propriedades destes sistemas. 

  É conhecido que a densidade eletrônica do cátion deve ser menor do que das espécies 

neutras, entretanto a comparação entre ILs e seus precursores permitiu entender melhor quais 

são as alterações induzidas no anel. Enquanto 1-MIm e DMIm apresentam distribuição de 

carga completamente diferentes, os cátions [CnMIm]+ e [CndMIm]+ possuem diferenças 

menores, sendo também invariantes com o tamanho de cadeia, o que mostra uma estabilidade 

na cabeça polar do cátions. 

Essa estabilidade do anel nos cátions se reflete também nos espectros Raman, em que 

pouca alteração é vista nas bandas referentes aos modos do anel, enquanto as bandas dos 

grupos metil e da cadeia carbônica lateral sofrem mudanças significativas. Quando se 

aumenta o número de carbonos destas cadeias (n) um número maior de confôrmeros pode 

coexistir em equilíbrio, em fase líquida, de forma que surge um número maior de bandas, 

porém menos intensas. Líquidos iônicos com ânions menores e mais coordenantes interagem 
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mais com essas cadeias, formando pares iônicos fortes, enquanto ânions maiores, flexíveis e 

menos coordenantes deixam o sistema mais livre, formando pares iônicos fracos, interação 

que pode ser analisada pelas bandas dos grupos –CH2– ao redor de 2900 cm-1. 

Nesse contexto, ficou demonstrado que líquidos iônicos com metil no C2, 

diferentemente dos não metilados, formam sempre pares iônicos fracos, mesmo quando o 

ânion é brometo, devido à não possibilidade de se fazer ligação de hidrogênio pelo carbono 2, 

uma ligação forte e direcional que organizava o sistema, tornando-o assim mais fluido. 

Apesar de se tratar de espécies iônicas, todas as interações descritas anteriormente 

são intermoleculares, sendo quase desprezível o efeito das interações eletrostáticas neste 

processo. Essas interações foram sondadas em diversos átomos pelo uso de espectroscopia 

XANES, com a qual foi possível demonstrar que todos os cátions, independente do tamanho 

da cadeia ou do substituinte no carbono 2, possuíam os mesmos espectros na borda do 

nitrogênio, sendo afetados fracamente apenas pela mudança de estado físico. Da mesma 

forma, os ânions estudados apresentavam o mesmo espectro para diferentes cátions 

imidazólicos, enquanto apresentavam espectro diferentes para um sal inorgânico, utilizado 

como padrão.  

A interação eletrostática do cátion também afeta pouco um líquido dipolar como a 

dimetilformamida. Enquanto a literatura relara o deslocamento significativo de quase todas as 

bandas desse solvente molecular quando interage com cátions metálicos, nenhum 

deslocamento foi observado em nenhuma banda que não seja a do estiramento C=O, que se 

acopla com moléculas adjacentes e, portanto, é sensível ao afastamento entre elas. 

Para misturas equimolares de ILs e DMFA é possível observar dois efeitos 

diferentes: o afastamento entre os dipolos, regido tanto pelo tamanho da cadeia carbônica 

quanto pelo tamanho do ânion, e a interação via ligação de hidrogênio, regida pelos 
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hidrogênios do anel polar do cátion e pelo ânion. Para o brometo, espécie que interage mais 

fortemente, o substituinte do carbono 2 parece exercer pouca influência.  

Nestas soluções equimolares, os líquidos iônicos parecem ter comportamento 

semelhantes a líquidos moleculares, como visto pela comparação com os bromoalcanos, 

entretanto, ao estudar sistemas binários com DMFA em diferentes concentrações, resultados 

não usuais são observadas. Enquanto a frequência da banda C=O cresce constantemente com 

a dissolução para solventes moleculares, há um crescimento semelhante para ILs até 

concentrações da ordem de 50%, quando praticamente se estabiliza, resultado que pode ser 

atribuído às interações eletrostáticas. 

Essas interações, que não exerciam influência significativa para soluções pouco 

concentradas, passam a ter participação determinante em altas concentrações, causando a 

blindagem da DMFA das moléculas adjacentes. Essa é uma das qualidades que atribui a estes 

sistemas importância na síntese de materiais estruturados e na catálise orgânica. 

Com esse conjunto de resultados obtidos foi possível entender melhor a estrutura e 

interação de líquidos iônicos imidazólicos puros e em solução. Entretanto, apenas alguns 

aspectos pertinentes aos líquidos iônicos foram estudados, já que se trata de uma área muito 

ampla e com diferentes possibilidades de abordagem. 

Atualmente já se encontram disponível comercialmente líquidos iônicos com 

diferentes ânions e com outros grupos funcionais nos cátions, abrindo novas possibilidades de 

aplicações para tarefas específicas. Com a sistematização deste trabalho, é possível expandir 

os estudos a outros sistemas menos compreendidos e entender como ocorre a formação do par 

iônico e quais os efeitos dessas cadeias carbônicas. 

Há também as possibilidades de explorar a formação ou quebra do par iônico com a 

introdução de outros sistemas nestes sais, como compostos de inclusão, nanopartículas 
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metálicas ou sais inorgânicos ou o comportamento de outros solventes moleculares, variando 

a polaridade, para compreender sua estruturação em solução. 

Em prosseguimento ao trabalho apresentado, estão sendo realizados cálculos de 

dinâmica molecular para misturas de líquidos iônicos e dimetilformamida, que permitirão 

confirmar a estruturação destes sistemas em solução. 
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