
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
INSTITUTO DE QUÍMICA 

Programa de Pós-Graduação em Química  

 

 

 

 

LUIZ FERNANDO LEPRE 

 
 

Absorção de CO2 por líquidos iônicos:  

uma abordagem termodinâmica e espectroscópica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versão corrigida da Tese conforme resolução CoPGr 5890  
O original se encontra disponível na Secretaria de Pós-Graduação do IQ-USP  

 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
 

Data do Depósito na SPG: 
 

05/10/2017 



LUIZ FERNANDO LEPRE 

 

 
 
 
 
 

Absorção de CO2 por líquidos iônicos:  

uma abordagem termodinâmica e espectroscópica 

 

 
 
 
 

 
Tese apresentada ao Instituto de Química da 

Universidade de São Paulo para obtenção do 

Título de Doutor em Química  

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Rômulo Augusto Ando 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

São Paulo 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

PÁGINA EM BRANCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Vita e ao Nelcir 



Agradecimentos 
 

 Agradeço sinceramente 
 
 ao Rômulo, por sua orientação durante estes anos. Pela disposição em me 
questionar e ao mesmo tempo confiar em meu trabalho.  
 
 à Margarida, por sua dedicada supervisão de estágio na Université Blaise 
Pascal. Por generosamente mostrar-me novos caminhos e possibilidades 
relacionados à pesquisa científica e à minha própria história.  
 
 aos docentes do Laboratório de Espectroscopia Molecular (LEM), Oswaldo 
Sala, Yoshio Kawano, Márcia L. A. Temperini, Paulo S. Santos, Mauro C. C. Ribeiro, 
Dalva L. A. Faria, Paola Corio e Rômulo A. Ando, por proporcionarem as condições 
necessárias para a realização da pesquisa e pelo incentivo à curiosidade cientifica. 
Agradeço particularmente ao professor Mauro C. C. Ribeiro, por sua crucial 
orientação nos corredores de uma conferência que mudou o percurso de meu 
estágio em pesquisa no exterior. A todas e todos os colegas discentes e funcionários 
do LEM e do IQ-USP, pelas valiosas orientações, aprendizado, amizade e 
convivência. À FAPESP, CNPq e CAPES pelo apoio financeiro ao laboratório.  
 
 ao grupo Thermodynamique et Interactions Moléculaires (TIM) do Institut de 
Chimie de Clermont-Ferrand, Margarida Costa Gomes, Agilio Padua, Pascale 
Husson, Alain Dequidt, Jean-Michel Andanson, Laure Pison, Julien Devémy e 
Sabine Sarraute, pelo acolhimento, pelas discussões e pelos meios oferecidos para 
a realização do estágio. À Joanna Szala-Bilnik e Agilio Padua, pela colaboração com 
as simulações por dinâmica molecular. À Mounir Traïkia, pela colaboração com as 
medidas dos coeficientes de difusão por RMN (DOSY). À Laure Pison, pelo apoio 
com as medidas experimentais (calorímetro, solubilidade de CO2, RMN), e ainda 
mais por sua amizade, possibilitando uma rica troca de experiências culturais e de 
vida.  
 
 ao professor Reinaldo Bazito, da Universidade de São Paulo, por gentilmente 
disponibilizar o aparato experimental utilizado nas medidas a altas pressões de CO2.  
 
 ao professor Leonardo J. A. Siqueira, da Universidade Federal de São Paulo, 
pela colaboração com o estudo de misturas de polímeros com líquidos iônicos.  
 
 à FAPESP, por conceder as bolsas de doutorado (2013/23234-7) e de estágio 
de pesquisa no exterior (2015/07145-0).  
 
 às minhas amigas e aos meus amigos, sem os quais tudo seria diferente. Por 
oferecerem uma doce e afetuosa companhia: Isa Sodré (sestra), Natália Monezi, 
Daniel da Silva, Jocasta de Ávila, Klester Souza, Fernanda Carli, Rodrigo Moreira, 
Vitor Paschoal, Jaciara Bär, Marcelo Soares, Rafael Borsanelli, Bárbara Libório, Inés 
Otero, Emilie Bordes, Joanna Szala-Bilnik, Laura Sivet, Alejandro e tantas outras 
que se fizeram presentes neste percurso de realização da tese.  
 
 à Marina e ao André, pelo incentivo e atenção a mim dedicados em todos os 
momentos.  



 

 

A ave sai do ovo, o ovo é o mundo. 

Quem quiser nascer tem que destruir um mundo. 

 

(Hermann Hesse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vida é assim: 

esquenta  

e esfria, 

aperta  

e daí afrouxa, 

sossega  

e depois desinquieta. 

O que ela quer da gente é coragem. 

 

(João Guimarães Rosa) 

 



RESUMO 
Lepre, L.F. Absorção de CO2 por líquidos iônicos: uma abordagem 
termodinâmica e espectroscópica. 2017. 172p. Tese - Programa de Pós-
Graduação em Química. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São 
Paulo. 
 

Esta tese trata da utilização de líquidos iônicos como solventes para a 
absorção de CO2, e busca relacionar o efeito das diferentes interações 
intermoleculares existentes no próprio solvente, assim como as interações 
estabelecidas com o gás, na capacidade de absorção do dióxido de carbono. Uma 
vez que as propriedades macroscópicas de líquidos iônicos estão diretamente 
associadas a sua estrutura e às interações entre as espécies iônicas, procura-se 
relacionar propriedades macroscópicas termodinâmicas com evidências 
microscópicas por espectroscopia. Nesse sentido, será possível estabelecer 
relações entre a estrutura local dos íons e a capacidade de absorção do gás, 
ampliando, dessa maneira, o estudo sobre a utilização destes materiais como 
solventes absorvedores de CO2.  

Utilizando uma dupla abordagem experimental, uma termodinâmica e outra 
espectroscópica, esta tese foi dividida em três partes. Na primeira, o efeito do CO2 
na estrutura de líquidos iônicos foi investigado por espectroscopia Raman. Com o 
intuito de sondar o domínio polar dos líquidos iônicos, foi estudado o efeito da 
pressão de CO2 na posição das bandas mais características dos ânions. Diferente 
dos resultados reportados na literatura, a maioria dos quais obtidos via simulação 
por dinâmica molecular, foi observada uma modificação das interações iônicas no 
domínio polar dos líquidos iônicos. Esta modificação estrutural provocada pelo CO2 
mostrou-se dependente da intensidade das interações entre cátions e ânions do 
próprio líquido.  

A segunda etapa explora o efeito de grupos éter de um polímero, PEO, nas 

propriedades de [N4111][NTf2]. Valores negativos de entalpia de mistura, mixH < 0, 
sugerem interações favoráveis entre [N4111][NTf2] e PEO. Espectros Raman 
confirmam uma associação favorável entre o cátion N4111

+ e PEO, onde cadeias de 
PEO provavelmente envolvem o cátion. Estas interações refletem diretamente na 
dinâmica do sistema, apresentando forte dependência com o tamanho da cadeia 
polimérica. O aumento da quantidade de CO2 absorvida com o aumento da 
quantidade de PEO na mistura foi explicado por interações mais favoráveis entre o 
gás e o polímero, como mostrado pelo aumento das negativas entalpias de 
solvatação do CO2 nas misturas.  

Por fim, a terceira parte investiga o efeito do ânion C(CN)3
- na capacidade de 

absorção de CO2 por [C4C1Im][Ac]. Misturas de [C4C1Im][Ac] e [C4C1Im][C(CN)3] 
tiveram suas propriedades físico-químicas registradas, observando uma diminuição 
da viscosidade do fluido com a adição de C(CN)3

-. Este resultado foi atribuído a uma 
reorganização da rede de ligações de hidrogênio. A presença do ânion C(CN)3

- não 
afeta significativamente a reação química do CO2 com [C4C1Im][Ac] (constante de 
equilíbrio é mantida), mas diminui a constante de Henry, apontando para maiores 
absorções físicas do gás. Apesar de não afetar a absorção química de CO2 por 
[C4C1Im][Ac], a presença do ânion C(CN)3

- melhora consideravelmente a 
transferência de massa, aumentando a fluidez do líquido absorvente.  
 
Palavras-chave: líquidos iônicos, CO2, polímeros, ligação de hidrogênio, constante 
de equilíbrio  



ABSTRACT 
 
Lepre, L.F. CO2 absorption by ionic liquids: a thermodynamic and 
spectroscopic approach. 2017. 172p. PhD Thesis - Graduate Program in 
Chemistry. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 

 

This thesis is aimed at discussing the use of ionic liquids as solvents for the 
absorption of CO2 and seeks to relate the effect of different intermolecular 
interactions in the solvent itself, as well as the interactions established with the gas, 
on the carbon dioxide absorption capacity. Since the macroscopic properties of ionic 
liquids are directly associated with their structure and the interactions between their 
ions, it is sought to relate macroscopic thermodynamic properties with microscopic 
spectroscopic evidences. Therefore, it will be possible to establish relations between 
the local structure of the ions and the absorption capacity of the gas, thus expanding 
the study on the use of these materials as CO2-absorbing solvents.  

Using a double experimental approach, one thermodynamic and the other 
spectroscopic, this thesis was divided into three parts. At first, the effect of CO2 on 
the structure of ionic liquids was investigated by Raman spectroscopy. In order to 
probe the polar domain of ionic liquids, the effect of CO2 pressure on the most 
characteristic bands of anions was investigated. Unlike the results reported in the 
literature, most of them obtained through molecular dynamics simulation, it was 
observed a modification on the ionic interactions in the ionic liquids’ polar domain. 
This structural change driven by CO2 revealed to be dependent on the intensity of 
cation-anion interactions of the liquid itself. 

The second step of this thesis explores the effect of ether groups of a polymer, 

PEO, on the properties of [N4111][NTf2]. Negative values of mixing enthalpy, mixH < 0, 
suggest favorable interactions between [N4111][NTf2] and PEO. Raman spectra 
results also suggest a favorable interaction between N4111

+ cation and PEO, where 
PEO chains probably wrap the cation. These interactions directly reflect on the 
dynamics of the system, which has a strong dependence on the polymer chain size. 
The increase of absorbed CO2 by increasing the amount of PEO in the mixture was 
explained by more favorable interactions between the gas and the polymer, as 
revealed by the increase in the negative values of CO2 solvation enthalpy in the 
mixtures.  

Lastly, the third part investigates the effect of adding C(CN)3
- anion on the CO2 

absorption capacity of [C4C1Im][Ac]. Studying the physicochemical properties of 
[C4C1Im][Ac] mixed with [C4C1Im][C(CN)3] it was observed a decrease in the fluid 
viscosity upon the addition of C(CN)3

-. This behavior was attributed to a 
reorganization of the [C4C1Im][Ac] hydrogen bond network due to the presence of 
C(CN)3

- anion. The presence of C(CN)3
- anion does not affect significantly the 

chemical reaction between CO2 and [C4C1Im][Ac] (chemical equilibrium is kept 
constant), but Henry’s law constants decrease, pointing to greater physical 
absorption of the gas. Although not affecting the CO2 chemical uptake by 
[C4C1Im][Ac], the presence of the C(CN)3

- anion considerably improves mass 
transfer, increasing the fluidity of the absorbent liquid.  
 
 
Keywords: ionic liquids, CO2, polymers, hydrogen bond, equilibrium constant  
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APRESENTAÇÃO DA TESE 

 

 Esta tese apresenta os resultados do trabalho desenvolvido durante quatro 

anos (2013-2017) na Universidade de São Paulo sob a orientação de Rômulo 

Augusto Ando considerando o período de estágio realizado no Institut de Chimie de 

Clermont-Ferrand da Université Blaise Pascal (França, 10/2015-12/2016) sob 

orientação de Margarida Costa Gomes.  

 A tese se inicia com uma breve introdução, onde é apresentado o contexto 

deste estudo e conceitos fundamentais sobre líquidos iônicos e sua utilização como 

solvente para a absorção de CO2. Ainda na introdução são apresentados os 

conceitos de termodinâmica e de espectroscopia vibracional que foram explorados 

nesta tese.  

 Seguindo a apresentação dos objetivos da tese e dos materiais e métodos 

utilizados, apresentam-se em formas de trabalhos independentes os principais 

resultados obtidos. Estes resultados estão organizados de maneira independentes 

uns dos outros, sendo apresentada para cada um uma introdução mais detalhada e 

mais específica, enfatizando assim a motivação para a realização de cada um 

destes estudos.  

 Por fim, a tese é concluída revisando sucintamente os resultados mais 

relevantes de cada um dos trabalhos, destacando assim as contribuições adquiridas 

para a compreensão da utilização de líquidos iônicos como solventes para CO2.  
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1.1. CONTEXTO DA TESE  

 

 A formação de uma mistura gasosa de espécies químicas diferentes a partir 

de espécies separadas (ou puras) é um processo espontâneo que não requer 

energia para que aconteça. O processo contrário, a separação de uma mistura 

gasosa em seus componentes puros, não é um processo espontâneo e, portanto, 

requer energia para acontecer. Esta afirmação proveniente da segunda lei da 

termodinâmica demonstra de maneira sucinta o antigo e conhecido desafio imposto 

pela natureza para a separação de espécies químicas.  

 Assim, um dos grandes desafios econômicos, políticos e ambientais consiste 

na separação de gases que, se melhorada, traria grandes benefícios globais. 1 Por 

exemplo, a separação de alcenos e alcanos, 1-3 a separação de gases do efeito 

estufa 4,5 e a purificação de combustíveis, como o gás natural (CH4) 
6-8. Sendo o 

dióxido de carbônico (CO2) o principal gás antropogênico de efeito estufa na 

atmosfera, em 2009 o Departamento de Energia dos EUA (DOE) emitiu um 

programa de sequestro de carbono com o objetivo de capturar 90% do CO2 através 

de processos de pós-combustão com um aumento no custo da eletricidade não 

superior a 35% até 2020.9  

 Em dezembro de 2015, 195 países ratificaram por unanimidade um acordo 

para reduzir as emissões de gases de efeito estufa até 2050 na Conferência do 

Clima realizada em Paris (COP21). O objetivo da COP21 é de não exceder um 

aumento médio de 2°C na temperatura até 2100. Para que isso possa acontecer, os 

Estados estabeleceram uma meta de reduzir suas emissões de CO2 em 50% por 

volta de 2050. O Brasil assumiu por conta própria uma proposta ambiciosa, sendo 

considerado um importante negociador do clima. A meta brasileira assumida na 
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COP21 consiste em reduzir em 37% até 2025, e em 43% até 2030, as emissões de 

gases do efeito estufa tendo por parâmetro o ano de 2005. Portanto, em 2030, o 

país deverá emitir 1,15 bilhões de toneladas, uma vez que o Brasil emitiu 2,03 

bilhões de toneladas de CO2 equivalente em 2005. O Brasil pretende também zerar 

o desmatamento na Amazônia Legal (cerca de 5.217.423 km2, 61% do território 

brasileiro) e restaurar 12 milhões de hectares de florestas até 2030, uma área 

equivalente ao território da Inglaterra. Neste contexto, além do desafio natural 

imposto pela termodinâmica, a separação de CO2 de misturas de gases se mostra 

um significativo desafio político contemporâneo.  

 Dentre as distintas tecnologias disponíveis para separação de CO2, 
10,11 como 

absorção, adsorção, criogenia, membranas, sistemas biológicos, dentre outras, o 

método mais utilizado em processos de separação de CO2 consiste no emprego de 

soluções aquosas de aminas como solvente absorvedor. 4,11 Soluções aquosas de 

aminas consiste na tecnologia encontrada tanto em processos de pré-combustão 

(purificação de H2 e de CH4), quanto em processos de pós-combustão. 12 O gás é 

capturado pela combinação de fenômenos físicos (equilíbrio líquido-vapor) e 

fenômenos químicos (reação ácido-base) em soluções aquosas numa concentração 

de 30% em massa de amina. 4 Por exemplo, soluções de 2-aminoetanol (ou 

monoetanolamina, MEA) reagem prontamente com o CO2 formando carbamato 

(MEA-CO2
-) e amina protonada (MEA-H+) 13 via mecanismo de reação que ocorre 

em duas etapas: 13 i) formação de uma espécie zwiteriônica intermediária; ii) 

abstração de um próton deste intermediário por uma reação ácido-base (esquema 

1).  
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Esquema 1. Reação entre 2-aminoetanol (MEA) e CO2, formando carbamato (MEA-

CO2
-) e amina protonada (MEA-H+) como produtos de reação.  

 

 O processo que utiliza soluções aquosas de aminas apresenta diversas 

vantagens, como o valor relativamente baixo da amina, a cinética (k= 13,60 m3 mol-1 

s-1 a 40ºC 14), a termodinâmica (Ho de até -84 kJ mol-1 15) e a capacidade de 

absorção favoráveis. Xie et al 13 demonstra que cerca de 90% do CO2 contido num 

efluente gasoso de combustão pode ser capturado pelo processo utilizando MEA. 13 

Entretanto, devendo-se aplicar calor para recuperar a solução absorvedora e 

remover o CO2 da solução resultante, o processo de amina aquosa não é 

economicamente viável para as indústrias. 1,4,13 Se esta abordagem fosse aplicada a 

todas as estações de energia nos Estados Unidos, a captura de CO2 poderia custar 

30% do crescimento do país no produto interno bruto a cada ano. 1 O elevado custo 

associado à recuperação da solução de aminas por aquecimento se justifica pela 

elevada capacidade calorífica da água (4,18 J g-1 K-1), diminuindo assim o 

rendimento da produção de energia. Além disso, a presença de água na solução 

absorvedora pode contaminar os gases em processos de pré-combustão, como na 

purificação de CH4, por exemplo.  

 Proposta recentemente, uma alternativa ao uso de soluções aquosas de 

amina para capturar CO2 consiste no uso de líquidos iônicos. 16-18 Estes materiais 

são meios totalmente iônicos que exibem pontos de fusão baixos e alta estabilidade 

térmica, portanto sendo líquidos em uma ampla faixa de temperatura, incluindo a 

temperatura ambiente. O uso de líquidos iônicos para a absorção de CO2 foi 
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motivada por algumas de suas propriedades, como alta estabilidade, pressão de 

vapor negligenciável 4,19, capacidade calorífica inferior à da água, 20-23 e 

propriedades catalíticas. 24,25 Líquidos iônicos e seu uso como absorvedor de CO2 

serão discutidos em detalhes nas próximas seções.  

 

1.2. LÍQUIDOS IÔNICOS  

 

 A conscientização ecológica, ao lado de considerações legais e econômicas, 

desencadeou a pesquisa por processos químicos menos nocivos ao meio ambiente 

e economicamente mais viáveis. Um aspecto importante em relação ao design de 

processos mais ecológicos diz respeito ao uso de solventes orgânicos voláteis. 

Estima-se que cerca de 20 milhões de toneladas de solventes orgânicos voláteis são 

liberadas anualmente para a atmosfera, contribuindo severamente para a poluição 

do ar. 26 Portanto, são desejados e extensivamente pesquisados novos solventes 

que ofereçam não apenas alternativas mais ecológicas aos solventes orgânicos 

voláteis (por exemplo, sendo menos tóxicos ou menos voláteis), mas também 

apresentem algumas vantagens intrínsecas baseadas em sua estrutura química. Um 

desses novos solventes são os líquidos iônicos, conhecidos por quase um século, 

mas que só encontrou considerável atenção como solventes promissores nas 

últimas três décadas. 27  

 Líquidos iônicos são sais que apresentam pontos de fusão de até 100°C. 

Geralmente são formados por íons volumosos e de baixa simetria, ocasionando 

pontos de fusão significativamente menores que sais clássicos (Fig 1). 27-29 

Formados apenas por íons, a pressão de vapor de líquidos iônicos é negligenciável, 
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sendo considerados como “green solvents” por não evaporarem facilmente e por 

possibilitar processos industriais mais limpos, sem contaminação atmosférica. 27-31  

 

Fig 1. Exemplos de cátions e ânions formadores de líquidos iônicos. Rn representa 

átomos de hidrogênio ou cadeias alquílicas.  

 

 Líquidos iônicos são também conhecidos como “design solvents”, uma vez 

que suas propriedades físico-químicas podem ser ajustadas escolhendo 

adequadamente pares de cátions e ânions adequados. As diferentes combinações 

possíveis de cátions e ânions, ou sua modificação, permite o design de um solvente 

com propriedades específicas para uma determinada aplicação. 27,29,30 Esta não é 

sempre uma tarefa simples, já que as propriedades desses complexos fluidos 

podem variar dramaticamente, às vezes em direções inesperadas, mesmo quando 

pequenas modificações são incluídas na estrutura dos íons. 32  

 A estrutura e as propriedades desses sistemas Coulômbicos são 

principalmente determinadas pelas interações intermoleculares entre os ânions e os 
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cátions. Em particular, o sutil equilíbrio entre forças de Coulomb, ligações de 

hidrogênio, forças de dispersão e fatores entrópicos os distingue de sais fundidos e 

de líquidos moleculares. Outra característica estrutural muito particular de líquidos 

iônicos consiste na possível formação de nanodomínios (ou heterogeneidades) na 

estrutura do líquido, dependendo do tamanho da cadeia alquílica dos íons. 33-35 A 

segregação em nanodomínios ocorre devido à agregação das cadeias alquílicas que 

interagem por forças de van de Waals formando domínios apolares, enquanto que 

interações eletrostáticas (Coulombicas ou ligações de hidrogênio) entre as partes 

carregadas no cátion e no ânion formam os domínios polares (esquema 2).  

 

 

Esquema 2. Estrutura obtida da configuração instantânea gerada por simulação por 

dinâmica molecular do líquido iônico hexafluorofosfato de 1-hexil-3-metilimidazólio, 

[C6C1Im][PF6]. Regiões em vermelho representam as regiões polares dos íons, 

enquanto as regiões verdes representam as regiões apolares. Figura adaptada da 

referência 36. 

 

 A ideia da existência de dois tipos de nanodomínios em alguns líquidos 

iônicos, um polar e outro apolar, modifica completamente a maneira como a 

solvatação pode ser entendida nesses meios. Os solutos não só interagem 

preferencialmente com certas partes dos íons individuais, mas também podem ser 

solvatados em ambientes locais distintos, de acordo com sua polaridade ou 
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tendência a formar interações associativas. 36,37 As moléculas de solutos apolares, 

como por exemplo o hexano, serão solvatadas e tenderão a residir nos domínios 

apolares. De modo análogo às cadeias apolares dos íons, esses solutos serão 

excluídos da rede iônica devido à energia de coesão dos grupos carregados. 36,37 

Por outro lado, moléculas de solutos associativos, como água ou álcoois, podem 

formar ligações de hidrogênio com as partes carregadas dos íons e serão solvatadas 

no domínio polar. 36,37  

 Excepcionalmente no caso do soluto de interesse desta tese, o CO2, uma 

molécula neutra e apolar, a solvatação do gás ocorre preferencialmente no domínio 

polar de líquidos iônicos. A solvatação do CO2 nestes fluidos foi associada a fatores 

eletrostáticos de ordem maiores como o momento de quadrupolo do CO2,
38 ou o 

volume livre na estrutura do próprio líquido iônico. 39 A solvatação do CO2 por 

líquidos iônicos será estudada em mais detalhes na primeira parte dos resultados e 

discussões desta tese.  

 

1.3. ABSORÇÃO DE CO2 POR LÍQUIDOS IÔNICOS  

 

 O conhecimento da solubilidade de gases em líquidos iônicos é muito 

importante para diversas potenciais aplicações tecnológicas, como sistemas 

reacionais ou para o desenvolvimento de novos processos de separação. Além 

disso, dados de solubilidade a baixa pressão e em função da temperatura podem ser 

usados para avaliar as interações moleculares soluto-solvente. Quando expressa em 

constante de Henry, kH, a solubilidade do gás está em relação direta com a energia 

de Gibbs de solvatação, que representa a variação da energia de Gibbs quando o 

soluto é transferido (a temperatura constante) do estado puro e perfeito do gás a 
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pressão padrão, para o estado padrão de diluição infinita do soluto no solvente. A 

partir da variação de kH com a temperatura, a entalpia de solvatação e a entropia de 

solvatação podem ser derivadas e analisadas para obter informações sobre as 

interações moleculares responsáveis pelas propriedades macroscópicas observadas 

das soluções.  

 Os estudos sobre a solubilidade de gases em líquidos iônicos se iniciaram no 

fim dos anos 1990 40 no contexto da utilização de líquidos iônicos como meios de 

reação (hidrogenação, oxidação, hidroformilação, etc.). 19,41,42 Em seguida, a 

solubilidade de gases foi estudada para avaliar a potencial utilização de líquidos 

iônicos para armazenamento e separação de gases. 4,18,43,44 Para aplicações de 

separação e captura de gases, é imperativo conhecer a solubilidade, a seletividade e 

as propriedades de transporte em líquidos iônicos. Uma vez conhecida a 

solubilidade do CO2 nestes materiais, foi proposto o uso de líquidos iônicos para a 

captura de CO2 de misturas de gases, como efluentes gasosos de pós-combustão 

ou para a purificação do gás natural. 18,45,46  

 

1.3.1. Absorção física  

 

 Os primeiros estudos de solubilidade de CO2 em líquidos iônicos foram 

realizados em fluidos associados a ânions fluorados, como [C4C1Im][BF4] e 

[C4C1Im][PF6], sendo a solubilidade ligeiramente maior em [C4C1Im][PF6]. 
40,47 Ao 

comparar com a solubilidade de outros gases, tais como hidrocarbonetos leves 

(metano e etano), oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, a solubilidade do CO2 no 

hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazólio, [C4C1Im][PF6], mostrou-se muito maior 
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(de uma a três ordens de grandeza). 48,49 A Tabela 1 apresenta as constantes de 

Henry para estes gases em [C4C1Im][PF6].  

 Em seguida, observou-se que a natureza do ânion tem um efeito muito 

importante na solubilidade do CO2, 
38,50 enquanto que o efeito do comprimento da 

cadeia alquílica de cátions mostrou-se menos significativo. 50,51 Estes primeiros 

resultados macroscópicos sugeriram prontamente que a solvatação do CO2 ocorreria 

preferencialmente no domínio polar de líquidos iônicos. Portanto, o uso de líquidos 

iônicos para a captura de CO2 parecia estar totalmente dependente da síntese de 

novos cátions e novos ânions para assim modular o domínio polar dos fluidos e 

modular a solubilidade do gás.  

 

Tabela 1. Constantes de Henry de alguns gases em [C4C1Im][PF6]. 
49 

Gás 
kH / bar 

10°C 30°C 50°C 

CO2 37,8 57,2 80,5 

C2H6 199,0 252,7 347,8 

CH4 635,7 761,5 912,1 
O2 937,4 1128,0 1319,0 

N2 914,2 1294,5 1660,5 

H2 3572 1989,7 1961,5 

 

 Ao explorar a possibilidade de modificar as propriedades macroscópicas dos 

líquidos iônicos com a mudança estrutural dos íons, foram sintetizados “task specific 

ionic liquids” com intuito de diminuir a viscosidade dos fluidos e/ou aumentar a 

solubilidade do CO2. Surgiram assim líquidos iônicos formados por íons contendo 

grupos fluorados, 51-53 grupos éter, 54-56 dentre outros grupos funcionais. 56-58 Apesar 

de apresentarem a possibilidade de serem usados como solventes absorvedores 

seletivos ao CO2, a absorção física em líquidos iônicos ainda era menor que aquela 

encontrada em soluções aquosas de aminas. 
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1.3.2. Absorção química  

 

 A absorção química pode ser observada quando o líquido iônico é modificado 

com a inclusão de grupos funcionais reativos ao CO2 no cátion ou no ânion, por 

exemplo, grupos amina. A absorção de CO2 chega a ser até dez vezes maior que a 

absorção física, 59 mantendo a seletividade em relação a outros gases como 

nitrogênio e oxigênio. Essas soluções têm duas desvantagens. Em primeiro lugar, 

mesmo que o custo de energia para a regeneração do líquido iônico seja menor que 

o das soluções aquosas de aminas, uma vez que o líquido iônico não é volátil às 

temperaturas de trabalho, a energia necessária para a decomposição do carbamato 

formado durante a absorção do gás permanece alta. Em segundo lugar, a 

viscosidade do líquido iônico é muito alta e aumenta à medida que ocorre a reação 

com o CO2. Recentemente, demonstrou-se que esta viscosidade pode ser reduzida 

colocando a amina ou outra funcionalidade química reativa no ânion, e não no 

cátion. 4,57,60   

 Líquidos iônicos não funcionalizados, como os derivados de acetato de 

alquilimidazólio, também absorvem CO2 quimicamente e podem gerar soluções de 

quase 30% molar do gás à pressão atmosférica. 61-63 O mecanismo de reação 

química foi originalmente proposto por Maginn et al. 64 baseando-se em estudos por 

espectroscopia RMN (Fig 2). A primeira etapa consiste na desprotonação do cátion 

imidazólico na posição C2 do anel pelo ânion acetato, conduzindo à formação de 

ácido acético e carbeno, que posteriormente reage com CO2 (Fig 2). Mais 

recentemente, utilizando técnicas como difração de raios X, espectroscopia 

vibracional (IR e Raman) e RMN, concluiu-se que o mecanismo de reação é mais 
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elaborado e também envolve a formação de um complexo envolvendo o ânion 

acetato. 62  

 

 

Fig 2. Mecanismo de reação entre o líquido iônico acetato de 1-alqui-3-

alquilimidazólio, [CnCmIm][OAc], e o CO2 proposto por Maggin. Figura adaptada da 

referência 64 . 

 

 Substituir o cátion imidazólico por outros cátions que não possuem prótons 

suficientemente ácidos para reagir com o ânion carboxilato evita a reação química 

entre o líquido iônico e o CO2. Isto foi mostrado para o caso do acetato de 

butilmetilpirrolidínio, que não reage com o CO2, exceto no caso em que a água está 

presente na solução. 65 Neste caso, a absorção química de CO2 parece possível de 

acordo com um mecanismo complexo que envolve a formação de íons de 

bicarbonato (reação entre CO2 e H2O conduzida por acetato), conforme 

demonstrado por estudos de RMN (Fig 3).  

 

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂−. 𝑛𝐻2𝑂 +  𝐶𝑂2   ⇄   𝐻𝐶𝑂3
−  +   𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻. (𝑛 − 1)𝐻2𝑂 

Fig 3. Mecanismo de reação proposto por Stevanovic et al. 65 entre o CO2 e 

soluções aquosas de líquidos iônicos formados pelo ânion acetato. Os trabalhos de 

Wang et al. 66 e Anderson et al. 6 concordam com o mecanismo proposto.  
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 Embora os líquidos iônicos constituídos por ânions carboxilatos sejam menos 

viscosos do que aqueles funcionalizados com grupos amina, eles têm viscosidades 

de várias centenas de mPa.s à temperatura ambiente. Em vista de uma possível 

aplicação destes absorventes nos processos de captura de dióxido de carbono, é 

desejável a redução da viscosidade da solução. Dependendo da identificação de 

parâmetros moleculares que determinam a viscosidade das soluções, são propostas 

soluções para reduzir a viscosidade em particular através de misturas com outros 

líquidos iônicos diferentes ou com compostos moleculares.  

 

1.4. ABSORÇÃO DE GASES POR LÍQUIDOS  

 

 O objetivo do presente capítulo é mostrar como os conceitos clássicos da 

termodinâmica e de informações experimentais macroscópicas podem ser 

combinados com informações estruturais microscópicas obtidas por espectroscopia 

vibracional para proporcionar uma melhor compreensão do fenômeno de absorção 

de CO2 em líquidos iônicos. Esta dupla abordagem experimental traz benefícios 

mútuos, uma vez que a solubilidade não é apenas determinada pela energia entre 

as moléculas, mas também por aspectos configuracionais resultantes da 

organização particular dos íons do solvente (líquidos iônicos) ao redor do soluto 

(CO2), ou por mudanças configuracionais do próprio soluto. Esta contribuição 

entrópica pode até ser o fator predominante e não pode ser ignorada se for 

esperada uma completa compreensão e/ou previsão. A consideração de tais 

características estruturais requer técnicas espectroscópicas capazes de detectar 

alterações configuracionais devido à captura do gás.  
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 Este capítulo é dividido em duas partes. Alguns aspectos da termodinâmica 

de soluções clássica são revisados, particularmente aqueles que estabelecem a 

conexão com as quantidades energéticas ( Hsolv ) e estruturais ( Ssolv ) de soluções. 

Da mesma maneira, princípios da espectroscopia vibracional são revisados, 

enfatizando as diferenças nas regras de seleção para a espectroscopia no 

infravermelho ( 0

0
















iQ


) e espectroscopia Raman ( 0

0
















iQ


).  

 

1.4.1. Abordagem termodinâmica  

 

 O potencial químico do componente i de uma mistura é definido como67  

 ii

ref

ii xRT  ln  (1) 

onde ref

i  é o potencial químico do componente i num estado de referência 

escolhido e 
i  é seu coeficiente de atividade. Duas convenções são geralmente 

adotadas para escolher a combinação apropriada do potencial químico do estado de 

referência e do coeficiente de atividade. A escolha depende do estado físico dos 

componentes puros nas condições termodinâmicas da mistura.  

 A convenção assimétrica é geralmente aplicada a soluções onde o(s) 

soluto(s) ou o solvente não estão no estado físico da solução a uma dada 

temperatura e pressão, como no presente caso das soluções de gases em líquidos 

iônicos estudadas aqui. Para o solvente, o coeficiente de atividade se aproxima da 

unidade quando sua fração molar é aproximadamente unitária e para o soluto seu 

coeficiente de atividade se torna unitária quando o soluto está presente em 

concentrações muito baixas, 1H

i  quando 0ix . Neste caso, o soluto está 

presente no limite de diluição infinita ( 0ix ) e a solução aborda o comportamento 
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ideal de acordo com a lei de Henry. O estado de referência adotado para o cálculo 

do potencial químico neste caso é aquele do soluto puro em diluição infinita:  

 ii

ref

ii xRT  ln          10  H

iix   (2) 

o coeficiente de atividade na convenção assimétrica, H

i , sendo uma medida das 

interações intermoleculares do soluto, as interações do solvente e soluto-solvente 

são consideradas para o estado de referência.  

 A energia de Gibbs de solução é definida como a diferença de potencial 

químico quando o soluto é transferido, a pressão e temperatura constantes, desde o 

seu estado puro até a solução de diluição infinita. Se o soluto permanecer puro em 

equilíbrio com a solução e a solubilidade é suficientemente que 1H

i , a seguinte 

relação aproximada pode ser usada:  

isol xRTG ln  (3) 

 A energia de Gibbs de solução expressa a diferença entre as interações 

soluto-soluto na espécie pura, que pode ser uma fase condensada, e as interações 

soluto-solvente numa solução a diluição infinita. Para isolar o papel das interações 

soluto-solvente no processo de dissolução, uma transformação termodinâmica 

chamada solvatação pode ser definida como a diferença no potencial químico 

quando o soluto é transferido de um gás ideal a pressão padrão para o estado de 

referência em diluição infinita, obtendo-se:  











0

,
ln

p

k
RTG

iH

solv  (4) 

onde 
iHk ,
 é a constante de Henry, definida como: 














i

i

x
iH

x

f
k

i 0
, lim  (5) 

 A partir da dependência da energia de Gibbs de solvatação com a 

temperatura ou a pressão é possível calcular outras propriedades termodinâmicas:  
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 As propriedades termodinâmicas de solvatação fornecem informações sobre 

os mecanismos moleculares que determinam o comportamento da solução – a 

entalpia de solvatação ( Hsolv ) reflete a energia das interações soluto-solvente e a 

contribuição entrópica ( Ssolv ) está relacionada à organização estrutural da solução. 

Essas propriedades termodinâmicas de solvatação são aproximadamente iguais às 

propriedades termodinâmicas da solução no caso de solutos gasosos com baixa 

pressão, as diferenças tornando-se mais importantes para solutos líquidos e sólidos. 

Estas propriedades de solvatação podem ser determinadas através de quantidades 

acessíveis de forma experimental, como as medidas de solubilidade e do cálculo das 

constantes de Henry ( Hk ).  

 

1.4.2. Abordagem espectroscópica  

 

 Espectroscopia vibracional foi escolhida como ferramenta para interpretar a 

solubilidade de CO2 em líquidos iônicos em termos de estrutura e interações a uma 

escala molecular. Espectroscopia está relacionada com a interação da radiação 

eletromagnética com a matéria. Esta interação pode se dar de diversas maneiras, 

dentre elas por meio da absorção, emissão, reflexão ou espalhamento da radiação 

pela matéria. De acordo com a energia da radiação utilizada, diversos fenômenos 

podem ocorrer na matéria, fornecendo assim diferentes informações sobre o 

sistema.  
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 A espectroscopia vibracional explora o fenômeno de absorção ou o de 

espalhamento de radiação para estudar transições vibracionais, obtendo 

informações estruturais e dinâmicas. No caso da espectroscopia de absorção no 

infravermelho, explora-se o fato de que as moléculas absorvem fótons na região do 

infravermelho, cujas frequências são características da estrutura molecular. Essas 

absorções ocorrem em frequências de ressonância, ou seja, a frequência da 

radiação absorvida corresponde à diferença de energia entre dois auto-estados da 

molécula: 
01 EEh  .  

 Numa transição vibracional, embora a molécula de interesse passe de um 

estado vibracional para outro devido à perturbação provocada pela radiação, a 

energia associada à transição pode ou não ser detectada dependendo da regra de 

seleção. 68,69 O parâmetro que determina a intensidade de uma transição vibracional 

no infravermelho é o momento de dipolo elétrico de transição, 
nm : 

 dnmnm  




*  (9) 

em que 
n  e 

m  representam as funções de onda vibracionais correspondentes aos 

estados inicial e final das transições, e   representa o operador de momento de 

dipolo elétrico. O valor desta integral determina a intensidade da transição no 

infravermelho, e para que não seja nula, a ortogonalidade das funções de onda 

impõem que o momento de dipolo deve variar na posição de equilíbrio com a 

vibração:  

0

0
















iQ


 (10) 

onde 
iQ  corresponde à coordenada normal associada ao modo normal i da 

molécula.  
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 No caso da espectroscopia Raman, informações sobre o sistema podem ser 

obtidas devido ao fenômeno de espalhamento inelástico de radiação 

monocromática. O espalhamento de luz é um processo em que um campo 

eletromagnético interage com uma amostra para produzir outro campo 

eletromagnético, que pode diferir do incidente em sua frequência, direção e/ou 

polarização. 70 Portanto, além da regra de seleção geral proveniente do modelo de 

oscilador harmônico v =  1, deve ser levado em consideração que o efeito Raman 

consiste num fenômeno de dois fótons (um aniquilado e outro criado). 70 Assim, a 

conservação da energia implica que a diferença entre o fotón incidente e o fóton 

espalhado deva ser igual à diferença de energia entre dois auto-estados vibracionais 

da molécula.  

 Para obter um espectro Raman normalmente são usados lasers na região do 

ultra-violeta (10 nm – 400 nm), do visível (400 nm – 700 nm) ou do infravermelho 

próximo (700 nm – 1400 nm). Uma vez que as radiações monocromáticas utilizadas 

possuem energias muito maiores que a energia de uma transição vibracional, o 

espalhamento inelástico é considerado um fenômeno vibrônico, já que o estado 

eletrônico da molécula é perturbado.  

 Considerando o tratamento clássico do espalhamento Raman, 70,71 a resposta 

do sistema molecular à perturbação provocada pelo campo elétrico oscilante E  se 

manifesta através de um momento de dipolo induzido, P :  

EP   (11) 

em que   é a polarizabilidade molecular, que pode ser considerada como uma 

medida da facilidade em deformar a distribuição eletrônica na presença de um 

campo elétrico. Além de oscilar com o campo incidente E ,   é dependente da 
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dinâmica do sistema e, portanto, é também modulada pelos movimentos de 

vibração, rotação ou translação molecular.  

 Considerando que a polarizabilidade varia com a vibração das moléculas, é 

possível explicitar esta dependência com as coordenadas normais da molécula em 

Série de Taylor na posição de equilíbrio: 68,70,71 
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onde 
iQ  representa a coordenada normal do modo vibracional i.  

 Considerando ainda a dependência temporal para a coordenada normal 

 tQtQ vii 2cos)( 0  e para o campo elétrico da radiação  tEtE 00 2cos)(  , onde 

iQ  varia sua configuração com a frequência 
v , e o campo elétrico da radiação tem 

uma frequência dada por 
0 , a expressão para o momento de dipolo induzido para a 

aproximação do oscilador eletricamente harmônico (série de Taylor de   truncada 

no termo de primeira ordem), após fazer uso da relação 

    bababa  coscos
2

1
)cos()cos( , se torna: 
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 Dessa forma, o momento de dipolo induzido possui três componentes de 

frequência e irradiará radiação eletromagnética em cada frequência. 69-71 O primeiro 

termo corresponde à radiação espalhada que possui a mesma frequência e a 

mesma fase que a luz incidente. Este termo é conhecido como espalhamento 

elástico ou espalhamento Rayleigh. O segundo e terceiro termos da expressão 

correspondem à radiação que é deslocada para cima ou para baixo em frequência, 

respectivamente, pela frequência da vibração molecular. Estes termos 
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correspondem aos espalhamentos inelásticos da radiação, conhecidos como anti-

Stokes (   tv 02cos ) e Stokes (   tv 02cos ), respectivamente.  

 Para que o modo vibracional i seja ativado no Raman deve haver uma 

mudança na polarização molecular ao longo da coordenada vibracional,70 ou seja, 

para a intensidade de uma transição vibracional Raman considera-se a variação da 

polarizabilidade com a vibração,   0
0
 iQ , sendo   um dos componentes do 

tensor de polarizabilidade 
ij .68 

 Em ambas as espectroscopias no infravermelho e Raman, as interações 

intermoleculares podem modificar o espectro vibracional de diversas maneiras. Isso 

acontece pois as interações intermoleculares provocam algumas mudanças na 

distribuição eletrônica e na geometria de equilíbrio das moléculas. 70,72-74 Por 

exemplo, estas interações têm efeitos sobre as frequências e intensidades de 

vibração, mas geralmente são bastante pequenos. Entretanto, o estudo destas 

variações espectrais podem fornecer informações muito importantes a respeito das 

interações e da estrutura de soluções, como no estudo de misturas contendo 

líquidos iônicos e de soluções de CO2 em líquidos iônicos, como será apresentado 

nesta tese.  
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 A captura de CO2 por líquidos iônicos é determinada por diferentes interações 

existentes no próprio líquido iônico, assim como pelas interações estabelecidas com 

o gás. Uma vez que as propriedades macroscópicas destes fluidos iônicos estão 

diretamente associadas a sua estrutura, o entendimento desta estrutura e das 

interações entre as espécies iônicas é fundamental para que estes materiais possam 

ser utilizados como fluidos absorvedores de CO2. Por meio de uma dupla 

abordagem experimental, explorando técnicas termodinâmicas e espectroscópicas, 

a presente tese teve como objetivo:  

 

 

 Estudar o efeito do CO2 na estrutura de líquidos iônicos formados por cátions 

imidazólicos e ânions contendo grupo ciano em sua estrutura; 

 

 

 Investigar o efeito do tamanho da cadeia de poli(etilenoglicol)-dimetiléter 

(CH3(OCH2CH2)nOCH3) nas interações intermoleculares com o líquido iônico 

[N4111][NTf2] e avaliar a capacidade de absorção de CO2 nestas misturas; 

 

 

 Analisar o efeito da adição do ânion C(CN)3
- nas interações iônicas com o 

líquido iônico derivado de carboxilato [C4C1Im][OAc] e estudar as 

consequentes modificações nas propriedades macroscópicas e na 

capacidade de absorção de CO2 por estes fluidos.  
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3.1. Materiais 

 

3.1.1. Líquidos iônicos  

 

 Neste trabalho foram utilizados os líquidos iônicos tiocianato de 1-etil-3-

metilimidazólio, [C2C1Im][SCN], dicianamida de 1-etil-3-metilimidazólio, 

[C2C1Im][N(CN)2], e tricianometanida de 1-etil-3-metilimidazólio, [C2C1Im][C(CN)3]. 

Os líquidos iônicos (Iolitec, > 98 %) foram degaseificados e secos sob alto vácuo 

(~ 10-5 mbar) à temperatura ambiente durante 48 h. O teor de água nos líquidos 

iônicos foi controlado com um titulador coulométrico Karl Fischer (Mettler Toledo 

DL32) para ser inferior a 100 ppm.  

 

3.1.2. Polímeros em líquidos iônicos  

 

 Neste trabalho, foram estudadas misturas do líquido iônico 

bis(trifluorometilsulfonil)imida de butiltrimetilamônio (> 99 %, Iolitec), [N4111][NTf2], 

com poli(etilenoglicol) dimetil éter (Aldrich), PEO, de massa molar média de 222, 500 

e 1000 g mol-1, ou PEO222, PEO500 e PEO1000, respectivamente. Enquanto 

PEO222 possui 4 grupos –CH2CH2O– em sua estrutura linear (n em 

CH3(OCH2CH2)nOCH3), PEO500 e PEO1000 têm aproximadamente 10 e 22, 

respectivamente.  

 A quantidade de água em [N4111][NTf2] e em PEO foi verificada com um 

titulador coulométrico Karl Fischer (Mettler Toledo DL32). As amostras foram 

degaseificadas e secas sob vácuo primário durante 24 h e armazenadas sob 

atmosfera de argônio. Para PEO1000, que é um sólido à temperatura ambiente, a 
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secagem foi feita sob vácuo a 70°C. A quantidade de água das amostras utilizadas 

foi de 15, 152 e 112 ppm para [N4111][NTf2], PEO222 e PEO500, respectivamente . A 

quantidade de água em PEO1000 puro após a secagem foi estimada em menos de 

200 ppm.  

 As misturas binárias com diferentes composições dos polímeros foram 

preparadas gravimetricamente utilizando uma balança AE240 Mettler Toledo 

( 0,1 mg) sob atmosfera de argônio. Primeiramente, [N4111][NTf2] foi introduzido 

num frasco de vidro e depois a quantidade apropriada do polímero foi adicionada 

gota a gota antes do frasco de vidro ser selado. A mistura completa foi assegurada 

por agitação da mistura líquida a 50 °C. A incerteza estimada da fração molar é de 

 0,0001.  

 

3.1.3. Misturas de líquidos iônicos  

 

 Os líquidos iônicos acetato de 1-butil-3-metilimidazólio (> 98 %), 

[C4C1Im][OAc], e tricianometanida de 1-butil-3-metilimidazólio (> 98 %), 

[C4C1Im][C(CN)3], foram fornecidos por Iolitec. A quantidade de água nos líquidos 

iônicos foi verificada utilizando um titulador coulométrico Karl Fischer (Mettler Toledo 

DL32). Ambos os líquidos iônicos foram degaseificados e secos sob agitação e 

vácuo primário durante 24 h à temperatura ambiente, antes de serem armazenados 

sob atmosfera de argônio. A quantidade de água medida foi de 34 e 1600 ppm para 

[C4C1Im][C(CN)3] e [C4C1Im][OAc], respectivamente.  

 As misturas de diferentes composições dos líquidos iônicos, [C4C1Im][OAc](1-

x)[C(CN)3]x, foram preparadas gravimetricamente utilizando uma balança AE240 

Mettler Toledo ( 0,1 mg) sob uma atmosfera de argônio. [C4C1Im][OAc] foi 
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introduzido em um frasco de vidro e, em seguida, uma quantidade apropriada de 

[C4C1Im][C(CN)3] foi adicionada gota a gota antes do frasco de vidro ser selado. 

Para facilitar e garantir a homogeneidade, as misturas foram mantidas sob agitação 

a 50 °C durante 1 h. A incerteza da composição da fração molar é estimada em 

 0.0001.  

 

3.2. Medidas de absorção de CO2  

 

 A absorção de CO2 nas misturas contendo líquidos iônicos foi medida 

utilizando duas técnicas experimentais diferentes, baseadas em diferentes métodos 

de medição, ambas realizadas no grupo Thermodynamique et Interactions 

Moléculaires (ICCF, França). O primeiro é baseado em um método de saturação 

isocórica, onde a absorção de CO2 é determinada a baixas pressões a partir de duas 

medidas de pVT em uma célula de volume constante em função da temperatura. O 

segundo método é gravimétrico, onde a massa da solução líquida é monitorada a 

temperatura constante em função da pressão de CO2 utilizando uma microbalança 

de força restauradora.  

 

3.2.1. Método de saturação isocórica  

 

 No aparato experimental é representado esquematicamente na Fig 4, a célula 

de equilíbrio (CE) permite trabalhar com uma quantidade de líquido iônico de 2–5 

mL. Este simples design da célula é mais conveniente para solventes viscosos, 

como é o caso da maioria dos líquidos iônicos. Ele permite, por meio de boa 

agitação, um contato apropriado entre o gás e o líquido. Juntamente com o 
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manômetro de precisão (M) e o balão calibrado para gás (BG), a célula de equilíbrio 

(CE) constitui a seção de equilíbrio do aparelho. A temperatura do banho 

termostático (BT) é mantida constante dentro de 0,01 K por meio de um controlador 

de temperatura PID e é medida com precisão com um termômetro de resistência de 

platina (padrão primário de Rosemount, EUA, calibração rastreável para NIST, 

EUA). 1 

 

 

 

Fig 4. Esquema do aparato experimental para medidas de solubilidade de gases1-3: 

VP, bomba de vácuo; TP, dedo frio; VG, indicador de vácuo; M, manômetro de 

precisão; BT, banho termostático; BG: balão para o gás; CE, célula de equilíbrio; V1, 

V2, válvulas de vidro de volume constante; C1, C2, C3, conexões especiais para 

vácuo com O’ring.  
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 A medida de solubilidade se inicia com a introdução de uma quantidade 

conhecida do CO2 no balão calibrado de gás (BG). A quantidade exata de gás é 

determinada medindo sua pressão por meio do manômetro de precisão (M) (Druck 

RPT 200S, 10-1800 mbar, precisão de 0,01% em escala total) a temperatura 

constante, corrigindo a imperfeição do gás. O volume do balão de gás foi 

previamente calibrado a 30°C e a 50°C, sendo consideradas as correções 

apropriadas para a expansão térmica. O gás é então isolado do resto do aparelho 

fechando a válvula 2.  

 Uma massa conhecida do solvente é introduzida na célula de equilíbrio com 

uma seringa, por meio da conexão 2. O líquido iônico é então degaseificado e seco 

durante 24 h sob vácuo e sob agitação a 30°C. Nesta fase, a pressão de vapor do 

solvente puro pode ser medida. Verificou-se em todas as amostras utilizadas nesta 

tese que, conforme esperado para líquidos iônicos, esta pressão era muito baixa 

para ser detectada pelo manômetro disponível.  

 O processo de equilíbrio começa ao colocar em contato o CO2 e o líquido 

iônico (fechando a válvula 1 e abrindo a válvula 2). O volume total da célula de 

equilíbrio (Vtot) foi previamente calibrado por várias expansões de gás do balão de 

gás. A pressão durante o processo de dissolução é registrada a cada 10 segundos 

em um computador até o equilíbrio ser alcançado (um valor constante é alcançado). 

A temperatura e pressão de equilíbrio são então registradas.  

 A determinação da solubilidade a diferentes temperaturas é feita 

simplesmente ajustando a temperatura do banho (BT) e aguardando um novo 

equilíbrio termodinâmico. Com uma única amostra, é possível fazer medições em 

uma grande faixa de temperatura (30°C a 70°C).  

 A quantidade total de CO2 (
totn2 ) foi obtida a partir da medida pVT inicial:  
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RTTpZ

pV
n BGtot

),(2

2   (14) 

onde VBG é o volume do balão de gás BG (Fig 4), p e T são valores experimentais de 

pressão e temperatura. R é a constante universal dos gases e Z2 representa o fator 

de compressibilidade, expresso como: 

RT

pB
Z 22

2 1  (15) 

onde B22 é o segundo coeficiente do virial para o CO2 puro, cujos valores foram 

obtidos da ref. 4.  

 Para o caso de solventes não voláteis, como o caso de líquidos iônicos, a 

quantidade total de substância pode ser considerada igual à quantidade de solvente 

na fase líquida após o equilíbrio: liqtot nn 11  . 

 A quantidade de soluto presente na fase de vapor ( vapn2 ) é então calculada de 

acordo com:  

 
RTTpZ

VVp
n

liqtotvap

),(2

2


  (16) 

onde Vtot é o volume total da seção de equilíbrio da célula representada na Fig 4. Vliq 

é o volume do solvente, determinado a partir da massa do solvente inserida em CE e 

da densidade experimental.  

 A quantidade de CO2 dissolvido pode ser calculada como: 

vaptotliq nnn 222   (17) 

e a solubilidade, expressa em fração molar, pode ser calculada diretamente a partir 

da equação: 

liqliq

liq

nn

n
x
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2
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  (18) 
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 A solubilidade pode ser finalmente expressa em termos da constante de 

Henry, definida como: 5 

 

2
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  (19) 

onde  22 ,, xTpf  é a fugacidade do CO2, sendo 
2x  sua fração molar na fase líquida. 

No equilíbrio, as fugacidades de cada componente da fase líquida e da fase vapor 

são iguais.1 Podemos assim escrever: 

      pyyTpyTpfxTpf vapliq

2222222 ,,,,,,   (20) 

sendo  22 ,, yTp  o coeficiente de fugacidade do CO2. Em nosso caso particular, 

como os líquidos iônicos possuem pressão de vapor desprezível:  

   pTppyyTp ,,, 2222    (21) 

e o coeficiente de fugacidade do CO2 pode ser expresso como:  
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 Assim, para concentrações muito baixas do CO2 em um líquido iônico: 
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 (23) 

 

3.2.2. Método gravimétrico  

 

 As medidas de absorção de CO2 foram realizadas em função da pressão 

usando um Analisador Gravimétrico Inteligente (IGA 001) da Hiden Analytical. A 

configuração experimental consiste em uma eletrobalança com um suporte de 

amostra e contrapeso escolhido para permitir uma faixa de peso operacional de 0-

100 mg com uma resolução de 0,1 µg. Um reator de aço inoxidável contém o 

suporte da amostra e é capaz de operar até 20 bar e 500°C.  
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 Para cada experimento, uma amostra líquida de 70-90 mg foi adicionada ao 

recipiente de amostra e o reator foi selado. A amostra foi degaseificada e seca, 

primeiro através de vácuo primário a 50 mbar min-1 usando uma bomba de 

membrana (Vacuubrand, MD1) até que a pressão atinja 50 mbar. Em seguida, uma 

bomba turbo (Edwards, EXT75DX) foi acionada para evacuar completamente o 

recipiente para cerca de 10-7 mbar. A etapa de secagem foi realizada durante cerca 

de 10 h a 30°C para remover gases dissolvidos atmosféricos e vestígios de água ou 

outros contaminantes voláteis. A temperatura foi controlada por um revestimento 

externo ligado a um banho de água a temperatura constante (Grant Scientific, 

GR150). Ao estabilizar a massa dentro de  0,005 mg por durante pelo menos 1 h, a 

massa da amostra seca foi registrada. No caso das misturas de líquidos iônicos, a 

estabilidade da massa para [C4C1Im][OAc] puro e de suas misturas com 

[C4C1Im][C(CN)3] foi ligeiramente mais difícil de atingir, provavelmente devido à 

perda de [C4C1Im][OAc] sob vácuo (perda de massa típica de 0,015 mg em 1,5 h). 6  

 As medidas foram realizadas em modo estático para eliminar quaisquer forças 

de arrasto aerodinâmico devido ao fluir dos gases. O gás é introduzido longe da 

amostra, sendo a pressão desejada controlada automaticamente pelas válvulas de 

admissão e de escape, uma vez que a temperatura desejada é estável. A 

temperatura da amostra é medida dentro do reator por meio de um termômetro de 

resistência de platina (Pt100) com uma precisão de  0,1 K. Pressões de 0,2 a 5 bar 

foram registradas usando um medidor de tensão piezo-resistivo (GE Sensing, UNIK 

5000) com uma precisão de  0,04 % na escala total. Uma vez que o equilíbrio é 

alcançado na pressão desejada (a massa é estável dentro de  0,005 mg), a 

pressão é aumentada para o próximo valor desejado, seguindo como descrito acima 

até a maior pressão desejada. O processo pode então ser revertido e as mudanças 
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de massa na amostra são registradas em uma série de dessorção, obtendo assim 

uma isoterma completa de absorção/dessorção. Com exceção das medidas a 

pressão muito baixa no líquido iônico [C4C1Im][OAc] puro, não foi detectada 

histerese significativa na massa da amostra ao comparar as isotermas de absorção 

e as de dessorção.  

 O processador em tempo real no software IGASwin foi usado para determinar 

o ponto final (ponto de equilíbrio) para cada ponto da isoterma. O método IGA 

(Intelligent Gravimetric Analyzer) explora o comportamento de relaxamento seguindo 

mudanças de pressão e de temperatura para avaliar simultaneamente a 

dependência temporal da absorção. Qualquer alteração de peso em tempo real 

devido à absorção foi gravada automaticamente. Para garantir tempo suficiente para 

o equilíbrio gás/líquido, as amostras de líquidos iônicos foram mantidas na pressão 

desejada por um mínimo de 3 h, impondo um tempo máximo limite de 10 h. A 

percentagem de relaxamento utilizada como ponto final para a análise em tempo 

real foi de 99%. A variação mínima de peso para a análise em tempo real foi fixada 

em 1 µg, sendo estabelecido em 2 µg o desvio médio do modelo a partir dos dados 

adquiridos, e o intervalo para registro de peso foi estabelecido em um valor típico de 

0,5 µg. A variação de temperatura durante uma isoterma foi mantida abaixo de 0,1 K 

min-1. 

 A importância de contabilizar cuidadosamente os efeitos de flutuabilidade nos 

componentes da microbalança Hiden IGA001 durante as medições 

(esquematicamente representada na Fig 5) é consenso na literatura.7 A correção de 

flutuabilidade, FB, foi calculada como: 

),(),( pT
m

gpTgVF g

i

i
giB 


   (24) 
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onde Vi é o volume do objeto submerso, g é a aceleração da gravidade e ),( pTg  é 

a densidade do CO2 na temperatura e pressão de medida, calculada aqui utilizando 

o programa REFPROP v.7, disponível no NIST Chemistry WebBook. Para calcular 

com precisão o volume da amostra submersa durante as medições, as 

características de todos os componentes da balança devem ser levadas em 

consideração (Tabela 2) e as densidades das amostras devem ser conhecidas com 

precisão. Os valores de densidade foram medidos experimentalmente para todas as 

amostras utilizadas nesta tese. 

 

 

 

Fig 5. Representação esquemática da microbalança gravimétrica IGA 001. As forças 

experimentadas pelo lado da microbalança contendo a amostra (direita), isto é, o 

peso devido à gravidade e à flutuabilidade devido ao deslocamento do fluido, são 

representados pelas setas FW e FB, respectivamente. Os símbolos i e j, descritos na 

Tabela 2, representam os componentes da microbalança situados no lado da 

amostra e no lado do contrapeso, respectivamente.  

 

 Considerando a configuração dos componentes de microbalança mostrados 

na Fig 5, a massa medida corresponde a: 

),(),( pTCpTFmmm FBasleitura   (25) 
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onde ms é a massa da amostra seca, ma é a massa do gás absorvido pela amostra, 

FB é a força de flutuabilidade e CF um fator de correção que considera a 

sensibilidade da balança ao gás a cada valor de temperatura e pressão (geralmente 

muito pequeno, mas possível adsorção do gás em diferentes componentes da 

balança). Este fator de correção CF foi determinado ao registrar as leituras da 

balança ao fazer medições em branco (sem amostra no porta amostra) a cada 

temperatura e pressão do gás. No presente caso, a força de flutuabilidade FB foi 

calculada por meio da equação: 
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utilizando as propriedades dos componentes da balança (Tabela 2).  

 

 

 

Tabela 2. Componentes da balança IGA 001 que contribuem para a força de 

flutuabilidade.  

subscrito Item peso / g material densidade / g cm-3 T / K 

s amostra seca ms líquido iônico ρs Tamostra 
g gás mg CO2 ρa Tamostra 
i1 porta amostra 0,6032 aço inoxidável 7,9 Tamostra 
i2 fio 0,0650 tungstênio 21,0 Tamostra 
i3 corrente 0,1934 ouro 19,8 318 
j1 contrapeso 0,7870 aço inoxidável 7,9 308 
j2 gancho  0,0054 tungstênio 21,0 308 
j3 corrente 0,1498 ouro 19,8 318 

 

 

 



3. Materiais e Métodos  
_____________________________________________________________________________ 

52 

3.3. Caracterização físico-química  

 

3.3.1. Medidas de densidade  

 

 As medidas de densidade foram realizadas em um densímetro de tubo 

vibrante em forma de U (Anton Paar, modelo DMA 5000M) operando em modo 

estático. As densidades dos líquidos iônicos puros e de suas misturas foram 

medidas à pressão atmosférica e em função da temperatura. A temperatura foi 

mantida constante em 0,001 K e medida com uma precisão de 0,01 K. A incerteza 

da medição da densidade foi estimada em 10-6 g cm-3.  

 Os valores experimentais de densidade obtidos para as misturas foram 

usados para calcular o volume molar de excesso molar, VE, a partir da expressão:  
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onde mV  e id

mV  representam o volume molar da mistura real e da mistura ideal, 

respectivamente. ix , iM  e i  representam valores de fração molar, peso molar e 

densidade do componente i da mistura, enquanto que m  representa a densidade 

experimental da mistura.  

 

3.3.2. Medidas de viscosidade  

 

 A viscosidade dinâmica dos líquidos iônicos e de suas misturas foi medida 

utilizando um viscosímetro de esfera rolante (Anton Paar, Lovis 2000 M/ME) a 

pressão atmosférica em função da temperatura. A temperatura foi controlada para 

estar dentro de 0,005 K e medida com precisão superior a 0,02 K. As medidas foram 
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feitas utilizando um tubo capilar de 1,8 ou 1,59 mm de diâmetro previamente 

calibrado em função da temperatura e do ângulo de medição utilizando óleos de 

viscosidade padrão da Cannon. A incerteza geral sobre a viscosidade foi estimada 

em 0,5%.  

 

3.3.3. Medidas de condutividade  

 

 A condutividade elétrica, k, dos líquidos iônicos puros e suas misturas foi 

medida a 298 K usando uma técnica de ponte de impedância AC. As amostras 

foram seladas em uma célula de pequeno volume de borosilicato (Materials Mates), 

equipada com dois eletrodos de platina. A temperatura da célula de condutividade foi 

mantida constante por imersão num banho de etileno glicol Julabo utilizando um 

PRT100 com uma incerteza de  0,1 K. Foi aplicada uma tensão de acionamento de 

100 mV para a célula e as medidas foram feitas utilizando um modo de série C-R. A 

resistência da solução foi determinada como uma função da frequência da corrente 

aplicada de 1000 Hz a 1 MHz. O valor de 𝑅∞, a resistência em frequência infinita, foi 

calculado por extrapolação dos valores medidos e a condutividade foi então 

calculada como: 

𝑘 =
𝐾𝑐𝑒𝑙
𝑅∞

 

onde 𝐾𝑐𝑒𝑙 é a constante da célula determinada com precisão em função da 

temperatura usando uma solução aquosa de KCl 0,01 M (94,4 m-1 à temperatura de 

medida). 

 A incerteza típica dos valores de condutividade é estimada em 0,6%, o que 

leva a uma incerteza geral da condutividade molar calculada (estimada por uma 

análise de propagação de erro) de  2%.  
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3.4. Medidas espectroscópicas  

 

3.4.1. Espectroscopia Vibracional  

 

Espectros Raman de sistemas binários contendo líquidos iônicos e CO2  

 

 

Fig 6. Representação da cela para fluidos a alta pressão utilizada na aquisição dos 

espectros Raman.  

 

 Uma célula de aço inoxidável para líquidos a alta pressão (EN58, Specac) foi 

preenchida a meio caminho das janelas de safira com a amostra seca de líquido 

iônico (Fig 6). O aparato experimental utilizado neste trabalho foi gentilmente cedido 

pelo Prof. Dr. Reinaldo C. Bazito (IQ-USP). A temperatura da amostra foi mantida 

constante em 25  0,3 °C com um revestimento de aquecimento e um termopar de 

tipo J. Os espectros Raman foram coletados em um espectrômetro Horiba Jobin-

Yvon T64000 equipado com um triplo-monocromador e um CCD refrigerado com N2. 

Os espectros foram obtidos em geometria de espalhamento de 180° sem seleção de 

polarização de luz espalhada, usando a linha de 647,1 nm de um laser misto Ar+/Kr+ 
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(Coherent). A resolução espectral foi estimada em 2,0 cm-1. Depois de medir o 

espectro Raman do líquido iônico puro, o CO2 foi adicionado lentamente à célula por 

meio de uma bomba de seringa (Teledyne ISCO 500D) equipada com um 

controlador de pressão (dentro de 5 psi). O gás foi inserido em pequenas etapas, até 

a pressão desejada. O sistema foi considerado em equilíbrio quando nenhuma 

alteração da pressão foi observada após 30 min. 

 

 

Misturas contendo líquidos iônicos  

 Espectros Raman com radiação de excitação de 1064 nm (laser Nd:YAG, 

Coherent Compass 1064-500N) foram registrados usando um espectrômetro FT-

Raman Bruker RFS 100 equipado com um detector de Germânio refrigerado com 

nitrogênio líquido. Os espectros de líquidos iônicos puros e suas misturas, alojados 

em frascos de vidro selados, foram obtidos à temperatura ambiente usando uma 

potência laser de 300 mW e um acúmulo de 512 varreduras a uma resolução 

espectral de 2 cm-1.  

 Os espectros infravermelho (IR) foram medidos usando um espectrofotômetro 

Alpha Bruker FT-IR configurado para reflectância total atenuada (ATR) à 

temperatura ambiente. Os espectros IR obtidos são médias de 24 varreduras, com 

uma resolução de 2 cm-1. 

 

3.4.1. Espectroscopia RMN  

 

 Em colaboração com o Prof. Dr. Mounir Traïkia (Université Blaise Pascal, 

França), espectroscopia RMN foi utilizada no estudo das misturas binárias de 
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líquidos iônicos. As amostras foram inseridas em tubos de vidro de RMN (New Era) 

tendo uma espessura de parede de 0,38 mm e um diâmetro externo de 5 mm, sendo 

então degaseificadas e secas sob vácuo primário (< 0,1 mbar) a 333 K por 24 h. 

Depois de coletar os espectros de 1H e 13C e medir os coeficientes de difusão sob 

vácuo, as amostras foram mantidas sob uma pressão de CO2 de 10 bar. Um 

medidor de pressão digital com precisão de  0.4 bar foi usado para controlar a 

pressão do gás.  

 Os espectros RMN de 1H e 13C foram coletados antes e após a saturação 

com CO2 em um espectrômetro Bruker Avance III 500 equipado com uma sonda TXI 

de gradiente de campo pulsado em z de 5 mm.  

 O método PFGSE-NMR (pulsed-field gradiente spin-echo – nuclear magnetic 

ressonance), também denominado DOSY, foi utilizado para medir os coeficientes de 

difusão para cada uma das espécies presentes no sistema estudado. Foram 

utilizados os núcleos de 1H e 13C, sendo a temperatura da amostra controlada dentro 

de  0,01 K por uma unidade de controle de temperatura variável usando fluxo de ar. 

Utilizou-se uma sequência PGSE modificada pela Bruker para medir o decaimento 

de 13C sob gradiente pulsado e para medir o desacoplamento de 1H. Para cada 

amostra, a sonda foi cuidadosamente sintonizada e os pulsos a 90° foram avaliados. 

Para cada experimento DOSY, foram otimizados o gradiente de pulso e o tempo de 

difusão, para então obter uma atenuação de cerca de 20 para o sinal tendo duas 

restrições: (i) tempo de difusão mínimo (0,5 s) para minimizar a convecção; (ii) 

mínimo comprimento do pulso do gradiente (3,5 ms) para obter uma atenuação 

suficiente e evitar efeitos de aquecimento. Os sinais (AQ = 0,34 s) foram 

acumulados 256 vezes para um conjunto linear de 16 valores diferentes de 

gradientes distribuídos de 1 a 45 G cm-1. O atraso de relaxamento foi ajustado para 
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5 s e 8 varreduras teste foram programadas antes da aquisição. A determinação dos 

coeficientes de autodifusão utilizou o módulo da BRUKER T1/T2 do TopSpin v3.2 

para cada pico. Para o cátion, tomamos a média dos diferentes picos disponíveis.  

 

3.5. Calorimetria de titulação isotérmica  

 

 As entalpias molares de excesso (HE, ou entalpias de mistura, mixH) foram 

medidas usando um nano-calorímetro de titulação isotérmica (TA Instruments), 

disponível no grupo Thermodynamique et Interactions Moléculaires (ICCF, França), 

equipado com células de aço inoxidável de 1 mL e alojado em um termostato TAM III 

(Monitor de Atividade Térmica, TA Instruments). Os principais componentes do 

calorímetro de titulação isotérmica (ITC) estão apresentados na Fig 7. As medições 

foram realizadas a temperatura constante e a pressão atmosférica. A temperatura do 

termostato é controlada para estar dentro de 10-5 K. Tanto a célula de medição como 

a célula de referência foram preenchidas com a mesma amostra e a primeira foi 

agitada a 90 rpm durante as experiências de titulação. 

 

 

Fig 7. Representação esquemática do calorímetro de titulação isotérmica. Detalhe à 

esquerda representa a célula de medida. Figura adaptada da ref 8.  
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 Para cobrir a faixa de fração molar de 0 a 1, vários experimentos foram 

realizados para uma mesma mistura. Foram adicionados, a  0,87 mL de amostra do 

fluido iônico escolhido, volumes precisos entre 5 e 10 µL do líquido 1, do líquido 2 ou 

de uma mistura 1 + 2 por meio de uma seringa que não deixa passar gases (250 mL, 

Hamilton). Cada injeção controlada levou 60 s e foi feita usando uma bomba 

motorizada (Thermometric 3810 Syringe Pump). Entre duas injeções, foram 

permitidos intervalos de 25 - 40 min para recuperar uma linha de base estável. Em 

cada experimento, realizaram-se cerca de 50 injeções. A cânula ligando a seringa e 

a célula de amostra foi imersa na amostra 5 minutos antes da primeira injeção para 

permitir o equilíbrio térmico apropriado e evitar uma difusão excessiva da amostra 

para dentro da cânula. A área sob cada pico corresponde a uma adição de líquido e 

é proporcional ao efeito de calor que nos interessa, Qi. A integração de todos os 

picos dos gráficos calorimétricos registrados é necessária e, no presente trabalho, 

foi realizada usando o software TAM Assistant. Um exemplo da medida experimental 

é apresentado na Fig 8. Cada medida foi repetida pelo menos duas vezes para 

verificar a reprodutibilidade das entalpias de mistura calculadas, estimadas aqui 

como sendo de 5 %. 

 Uma vez que não existe uma escala de referência absoluta para a entalpia, as 

entalpias dos componentes puros podem ser escolhidas como sendo zero. Neste 

caso, a entalpia de excesso de uma mistura ( EH ) é igual à diferença entre a 

entalpia de mistura de uma mistura real ( Hmix ) e aquela de uma mistura ideal (

id

mixH ). Uma vez que a entalpia de mistura de uma mistura ideal é zero (
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0 id

mixH ),, por definição, a entalpia de excesso é numericamente idêntica à 

entalpia de mistura:  

 

HHHH mix

id

mixmix

E   (28) 

 

 

 

Fig 8. Sinais calorimétricos obtidos em uma medida ao misturar [C4C1Im][OAc] com 

[C4C1Im][C(CN)3]. Cada pico corresponde ao efeito de calor envolvido em injeções 

de 10 μL de uma mistura [C4C1Im][OAc](1-x)[C(CN)3]x (xC(CN)3 = 0,2400) em 

[C4C1Im][C(CN)3] puro a 45°C. Durante o curso da experiência, a amostra na célula 

de medição foi agitada a 90 rpm. Cada injeção foi feita durante 60 s, permitindo 

intervalos de 40 minutos entre injeções consecutivas.  

 

 A entalpia de excesso molar parcial do líquido 2 (L2), adicionado ao líquido 

(L1), 
E

LH 2 , pode ser calculada através dos efeitos de calor medidos (QL2) quando 

pequenas quantidades de L2 (nL2) são adicionadas a quantidades maiores de L1: 
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onde nL1 e nL2 indicam as quantidades de L1 e L2, respectivamente; 
21 LLmixH   é a 

entalpia de mistura dos dois líquidos. nL2 é a quantidade de L2 por injeção 

calculada a partir dos volumes injetados e as densidades experimentais. 

 A entalpia de mistura pode ser representada como uma função da 

composição da fração molar através da equação de Redlich-Kister:  
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onde xL2 é a fração molar do L2 na mistura. As entalpias de excesso parcial 
E

LH 2  (eq 

29) são então obtidas pelas derivadas em relação à composição: 

 
1,,2

21
2212 1

LxTpL

LLmix
LLLmix

E

L

x

H
xHH 












 

  

                              







 




n

i

i

Li

n

i

i

LiLL xAxiAxx
0

2

0

1

22

2

2 212121  

(31) 

A equação 31 pode ser ajustada diretamente aos dados experimentais para obter os 

parâmetros de Redlich-Kister (Ai) que podem então ser usados para calcular a 

entalpia de mistura usando a equação 30 ou para avaliar as entalpias de excesso 

molar parcial a diluição infinita da seguinte maneira: 
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4.1. EFEITO DA ABSORÇÃO FÍSICA DE CO2 NA ESTRUTURA DE 

LÍQUIDOS IÔNICOS  

 

4.1.1. Motivação  

 

 Líquidos iônicos (LI) são fluidos compostos inteiramente de íons e que 

apresentam pressões de vapor insignificantes em condições normais de temperatura 

e pressão. Esta propriedade macroscópica incentivou pesquisas com o objetivo de 

desenvolver processos químicos menos prejudiciais para o meio ambiente. Em 

particular, a absorção de gases por LI despertou o interesse das comunidades 

científicas e industriais devido ao seu potencial uso em processos de separação de 

gases, bem como novos meios fluidos de gás/LI para reações químicas, catálises e 

separações. 1-3  

 As propriedades físicas e de transporte de LI mostraram ser dependentes da 

quantidade de CO2 absorvida pelo líquido. Em vez de adaptar as propriedades de LI 

ao sintetizar novos LI, as propriedades desses materiais iônicos podem ser 

ajustadas misturando-os com CO2. Kazarian et al. 3 estudaram o abaixamento do 

ponto de fusão do líquido iônico [C16C1Im][PF6] por espectroscopia ATR-IR, 

sugerindo que as moléculas de CO2 promovem uma distorção nos arranjos 

cristalinos na vizinhança dos ânions. De acordo, Serbanovic et al. 4 resumem que o 

abaixamento do ponto de fusão pode ser atribuído à dissolução do CO2 na estrutura 

da rede de sais orgânicos, induzindo uma ruptura da estrutura cristalina. Portanto, o 

CO2 tem sido utilizado para liquefazer sais orgânicos aumentando o número de LI 

potencialmente adequados para síntese 5 e catálise6. 
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 Para aqueles LI que são líquidos à temperatura ambiente, CO2 é usado para 

melhorar o transporte de massa desses fluidos. Ahosseini et al. 7 mostraram que a 

viscosidade de LI imidazólicos pode diminuir drasticamente devido à absorção de 

CO2, especialmente na região de baixas pressões do gás (p < 20 bar). Os autores 

sugeriram que o CO2 diminui as forças intermoleculares entre os cátions e os ânions, 

diminuindo assim a barreira do movimento. Liu et al. 8 enfatizaram o efeito da 

quantidade de CO2 na viscosidade do fluido, revelando a importância da solubilidade 

de CO2 para o transporte de massa de sistemas binários CO2/LI.  

 A absorção de CO2 foi extensivamente medida em diversos LI e a natureza 

dos ânions parece desempenhar o papel principal na determinação da capacidade 

de absorção do gás. 9 O aumento do tamanho do domínio apolar 10,11 de LI 

baseados em cátions imidazólicos conduz a um aumento não linear de solubilidade 

de CO2 até um ponto de aparente convergência em cadeias alquílicas com 8 átomos 

de carbono. 12,13 Curiosamente, as entalpias de solvatação não variam 

significativamente com o comprimento da cadeia lateral do cátion, sugerindo que o 

CO2 é preferencialmente solvatado pelo domínio polar do LI. 13 O papel 

desempenhado pelos cátions na determinação do domínio polar do LI também tem 

consequências na capacidade de absorção de CO2. Líquidos iônicos imidazólicos 

geralmente apresentam maior capacidade de absorção de CO2 em comparação a LI 

formados por outros cátions. 14 Esse comportamento pode ser atribuído a uma 

interação atrativa entre o sistema  do anel imidazólico e o CO2, comparável às 

características interações de dispersão em sistemas benzeno-CO2. 
15 Em 

comparação a um LI formado por cátion amônio, as entalpias de solvatação são 

mais negativas para o LI baseado em cátion imidazólico devido à existência de 

interações LI-CO2 mais fortes. 16  



4.1. Efeito da absorção física de CO2 na estrutura de líquidos iônicos  
_____________________________________________________________________________ 

65 
 

 Uma vez que as propriedades das misturas de CO2/LI e, portanto, seu 

potencial emprego como novos solventes dependem do efeito do CO2 na estrutura 

do LI, parece assim fundamental caracterizar o efeito do CO2 no domínio polar do LI. 

Apesar da importância do papel do CO2 na estrutura da IL, apenas alguns trabalhos 

experimentais evidenciam esse efeito. Kazarian et al. 17 usaram espectroscopia 

ATR-IR para estudar o efeito de diferentes ânions no estado molecular do CO2 

dissolvido em LI. Os autores mostraram que as moléculas de CO2 estabelecem uma 

fraca interação ácido-base com os ânions, atuando como um "escudo" e reduzindo 

assim as interações eletrostáticas na estrutura do LI. Com base nas simulações por 

dinâmica molecular da mistura CO2/[C4C1Im][PF6], Huang et al. 18 mostraram que a 

maior parte do espaço ocupado por moléculas de CO2 numa solução em LI consiste 

em cavidades bem definidas de tamanho maior do que as que se formam 

espontaneamente no LI puro. A formação destas cavidades maiores na estrutura do 

LI foi atribuída a pequenos rearranjos angulares dos ânions. 18 Os autores 

observaram que esses pequenos rearranjos angulares não alteram 

significativamente as funções de distribuição radial em LI. Esses trabalhos ajudaram 

a abandonar a ideia inicial de que a absorção física de CO2 por LI ocorre com as 

moléculas de gás enchendo os interstícios do líquido sem perturbar a estrutura do 

fluido. Esta ideia foi um dos primeiros mecanismos propostos para explicar a 

absorção física de CO2 por LI, sendo suportado pelo diagrama de fase de fração 

molar de CO2 vs pressão na mistura [C4C1Im][PF6]/CO2, pela insignificante expansão 

de volume de fase líquida, e por funções de distribuição radial de cátions-ânions 

praticamente idênticas obtidas por simulações de dinâmica molecular. 14,18,19 A ideia 

de que a estrutura do LI não seria perturbável pelo CO2 foi atribuída às fortes 

interações de Coulomb responsáveis pela organização do líquido.  
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 Neste trabalho, estudamos o efeito do CO2 na estrutura local de LI formados 

por tiocianato, SCN-, dicianamida, N(CN)2
- ou tricianometanida, C(CN)3

- e pelo cátion 

comum 1-etil-3-metilimidazólio, C2C1Im
+ (Fig 9). Esta série de líquidos iônicos foi 

escolhida pois o oscilador C≡N, presente nos ânions, apresenta a particularidade de 

ser muito sensível às interações intermoleculares. Além disso, o oscilador C≡N 

apresenta elevada atividade Raman e gera bandas intensas em uma faixa espectral 

relativamente livre de sobreposições com as várias bandas do cátion imidazólico. 20 

Assim, a espectroscopia Raman é uma ferramenta particularmente adequada para 

este propósito, uma vez que a estrutura local dos íons pode ser estudada 

diretamente usando os modos vibracionais dos íons como sondas. 21 O domínio 

polar dos LI foram então sondados em função da pressão de CO2 usando a banda 

atribuída ao estiramento simétrico dos ânions, s(CN).  

 

 

Fig 9. A partir da esquerda, estrutura do cátion 1-etil-3-metilimidazólio, C2C1Im
+, e 

dos ânions tiocianato, SCN-, dicianamida, N(CN)2
- e tricianometanida, C(CN)3

-.  

 

 

4.1.2. Resultados e Discussões  

 

 Os espectros Raman dos líquidos iônicos puros [C2C1Im][SCN], 

[C2C1Im][N(CN)2] e [C2C1Im][C(CN)3] a 298 K são mostrados na Figura 10 (espectros 

a 1 bar). Observa-se que a banda atribuída ao estiramento simétrico das ligações 

C≡N, s(CN), é deslocada para maiores números de onda ao aumentar a simetria do 
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ânion na sequência SCN-, N(CN)2
- e C(CN)3

-. As diferenças na frequência e na 

forma de banda observadas nesta série de LI para s(CN) podem ser atribuídas a 

diferentes graus de deslocalização eletrônica intramolecular e distinta dinâmica de 

tempo curto, respectivamente. 20 As análises da frequência e da forma da banda 

s(CN) para os LI puros foram previamente discutidas extensamente em trabalhos 

anteriores. 20 Este trabalho está focado no efeito do CO2 na frequência das bandas 

s(CN). 

 

 

Fig 10. Espectros Raman normalizados dos líquidos iônicos (a) [C2C1Im][SCN], (b) 

[C2C1Im][N(CN)2] e (c) [C2C1Im][C(CN)3] na região espectral das bandas s(CN) em 

função da pressão de CO2 a 298 K. Setas indicam sentido de aumento da pressão 

de CO2.  

 

 A Figura 10 mostra que o aumento da pressão de CO2 provoca um 

deslocamento da banda s(CN) para maiores valores de número de onda nos três LI 

estudados. O efeito do CO2 na posição da banda s(CN) é enfatizado pela diferença 

de número de onda entre o LI puro e o sistema binário CO2/LI (Fig 11). No caso de 

[C2C1Im][SCN], o efeito aumento da pressão de CO2 na banda s(CN) é menos 

evidente (Fig. 10a). Entretanto, para ambos [C2C1Im][N(CN)2] e [C2C1Im][C(CN)3], a 
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banda s(CN) é evidentemente deslocada para maiores números de onda com o 

aumento da pressão de CO2, especialmente no caso de [C2C1Im][C(CN)3]. Apesar 

de observar uma variação de número de onda de aproximadamente 0,8 cm-1 nos 

três líquidos iônicos (Fig 11), o deslocamento de banda é mais evidente para 

[C2C1Im][C(CN)3] pois a banda s(CN) é mais fina.  

 

 

Fig 11. Diferença entre os números de onda da banda s(CN), Δ𝜈 = 𝜈𝐶𝑂2/𝐿𝐼 − 𝜈𝐿𝐼, em 

função da pressão de CO2 para [C2C1Im][SCN] (painel superior), [C2C1Im][N(CN)2] 

(painel do meio) e [C2C1Im][C(CN)3] (painel inferior) a 298 K. 

 

 A solubilidade do CO2 na série [C2C1Im][SCN], [C2C1Im][N(CN)2] e 

[C2C1Im][C(CN)3], aumenta com o aumento do número de grupos ciano no ânion. 22 

Usando simulações de dinâmica molecular e cálculos de química quântica, Babarao 

et al. 23 observaram que a solubilidade de CO2 em LI baseados no cátion C2C1Im
+ e 

diferentes ânions é dependente da energia de interação entre cátions e ânions (Eint). 
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Os autores sugerem que a solubilidade do CO2 é maior em LI com Eint mais fracas. 

Portanto, os resultados observados aqui por espectroscopia Raman mostram que o 

efeito do CO2 na estrutura desses LI depende da força de interação cátion-ânion.  

 LI baseados no cátion C2C1Im
+ e em ânions contendo grupos ciano, C≡N, 

tiveram suas estruturas estudadas computacionalmente por diferentes grupos de 

pesquisa. 24,25 Os ânions menores, como o SCN-, parecem estar mais associados ao 

cátion através da ligação de hidrogênio na posição C2 do cátion imidazólico. Além 

disso, [C2C1Im][SCN] é muito mais suscetível a estabelecer interações de 

empilhamento  entre os cátions (- stacking) em comparação a [C2C1Im][N(CN)2] e 

[C2C1Im][C(CN)3]. 
24,25 Essas diferenças nas interações iônicas dos LI puros podem 

ser a razão pela qual mesmo a 100 bar de CO2 a banda s(CN) não é 

significativamente deslocada no caso de [C2C1Im][SCN] (Fig. 10a), indicando uma 

discreta perturbação da estrutura do LI pelo CO2. Uma imagem completamente 

distinta é obtida para a estrutura do LI composto por ânions mais volumosos, como o 

C(CN)3
-. A contribuição das interações de ligação de hidrogênio é muito menos 

significativa e não há evidência de interações de empilhamento - entre os cátions, 

sendo o ânion posicionado preferencialmente acima e abaixo do plano do anel de 

imidazólio. 24-27 As interações não específicas entre C2C1Im
+ e C(CN)3

- podem levar 

a uma estrutura menos rígida que parece ser mais facilmente perturbada pelas 

moléculas de CO2. O comportamento observado para [C2C1Im][N(CN)2] é 

intermediário entre aqueles de [C2C1Im][SCN] e [C2C1Im][C(CN)3]. Os dados de 

Raman apresentados aqui sugerem que, além de apresentar maior solubilidade de 

CO2, os LI com interações cátion-ânion mais fracas tem sua estrutura mais 

facilmente perturbada pelo CO2.  
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 Pode surgir uma questão considerando os fatores que podem levar as bandas 

dos ânions a serem deslocadas. O efeito do CO2 pressurizado de deslocar a banda 

s(CN) para valores mais altos de número de onda é análogo ao efeito da diminuição 

da temperatura. Por exemplo, a banda s(CN) do [C2C1Im][C(CN)3] puro é deslocada 

para maiores valores de número de onda com a diminuição da temperatura (Fig 12). 

Em sais fundidos, 28 o efeito da temperatura na posição da frequência vibracional, 

𝜕𝜈/𝜕𝑇, é atribuído a correspondente variação de densidade, 𝜕𝜌/𝜕𝑇. Tendo em conta 

que os LI não se expandem significativamente com a dissolução de CO2, 
2,12,19 a 

absorção do CO2 pode levar a fluidos mais densos. Portanto, o efeito da pressão 

sobre as bandas s(CN) precisa ser verificado, uma vez que um deslocamento de 

banda pode ser provocado por um efeito da densidade do fluido e não devido a 

interações com o CO2.  

 

 

Fig 12. Espectros Raman (painel à esquerda) e posição da banda s(CN) (painel à 

direita) do líquido iônico puro [C2C1Im][C(CN)3] em função da temperatura.  

 

 O efeito da pressão na banda de estiramento simétrico do ânion PF6
-, s(PF6), 

foi reportado para líquidos iônicos formados por cátions de 1-alquil-3-metilimidazólio, 

[CnC1Im][PF6]. 
29 Para o [C4C1Im][PF6], os autores observaram que a pressão induz 

um deslocamento da banda s(PF6) para maiores números de onda. Avaliando o 
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efeito do CO2 na posição da banda s(PF6) do [C4C1Im][PF6] observa-se também um 

deslocamento de banda para maiores valores de número de onda (Fig 13). Estes 

resultados sugerem que tanto o aumento da pressão quanto a dissolução do CO2 

provocam um deslocamento da banda para maiores números de onda devido a 

diferenças na densidade do fluido. Entretanto, os experimentos reportados aqui 

foram realizados a pressão de CO2 de até 100 bar, enquanto que os dados da 

literatura obtidos em função da pressão (sem CO2) estão na faixa de pressão de 

GPa (1 GPa = 104 bar).  

 

 

Fig 13. Espectros Raman na região da banda de estiramento simétrico do ânion PF6
-

, s(PF6), do líquido iônico [C4C1Im][PF6] em função (a) da pressão de CO2 a 298 K e 

(b) da pressão a temperatura ambiente. Fig (b) foi adaptada da ref 29.  

 

 Para distinguir o efeito na banda s(CN) dos ânions causado pelas interações 

de CO2 com os íons daquele causado pela pressão (aumento da densidade), os 

espectros Raman de [C2C1Im][C(CN)3] foram medidos em função da pressão do gás 

hélio (He). Uma vez que a solubilidade do hélio é muito menor em LI em 

comparação à do CO2, 
30 o gás nobre foi usado para reproduzir as condições de 

pressão usadas nos experimentos com o CO2. Diferente dos deslocamentos de 
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s(CN) para maiores números de onda observados em CO2/[C2C1Im][C(CN)3], 

nenhum deslocamento significativo foi observado para o sistema 

He/[C2C1Im][C(CN)3], mesmo em pressões de até 200 bar (Fig 14). Estes resultados 

mostram que a banda s(CN) é deslocada para maiores números de onda com a 

absorção do CO2 devido a interações entre o gás e o LI, provocando uma 

reorganização do domínio polar dos líquidos iônicos estudados aqui.  

 

 

Fig 14. Espectros Raman normalizados na região das bandas s(CN) do líquido 

iônico [C2C1Im][C(CN)3] em função da pressão de (a) CO2 ou de (b) He a 298 K. Fig 

10c é repetida aqui como Fig 14a para facilitar a comparação. Seta em (a) indica 

sentido de aumento da pressão de CO2.  

 

 Em relação a outros gases apolares como Ar, H2, N2, O2, CH4 e C2H6, a 

solubilidade de CO2 é significativamente maior em líquidos iônicos, gerando uma 

ótima seletividade para o CO2. 
31,32 Para gases com momento de quadrupolo 

diferente de zero como o CO2, termos eletrostáticos são componentes significativos 

na interação com os líquidos iônicos. Deschamps et al. 33 estudaram o efeito de 

incluir ou remover as cargas atômicas parciais do CO2 na solubilidade do gás em 
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[C4C1Im][PF6] via simulação por dinâmica molecular. A solubilidade é uma 

propriedade interessante para estudar esses efeitos, pois depende 

significativamente das diferentes interações gás-líquido. Os autores concluíram que 

o efeito da remoção das cargas parciais é dramático para a solubilidade do CO2, 

levando a uma diminuição da solubilidade do gás. O efeito dos gases CO2 e He na 

banda s(CN) de [C2C1Im][C(CN)3] sugere que o CO2 perturba as forças 

eletrostáticas entre cátions e ânions de LI. Esta perturbação, então, provoca uma 

reorganização estrutural no domínio polar dos líquidos iônicos, consequentemente 

influenciando as propriedades macroscópicas destes fluidos.  

 

 

4.1.3. Conclusões  

 

 Este trabalho apresenta evidências experimentais diretas do efeito do CO2 na 

estrutura de líquidos iônicos. A espectroscopia Raman foi utilizada para investigar o 

domínio polar de líquidos iônicos usando como sonda a banda mais característica 

dos ânions, s(CN). O efeito do CO2 na banda s(CN) é análogo ao efeito do 

resfriamento ou aumento da pressão. Comparando as soluções dos gases CO2 e He 

nos líquidos iônicos, verifica-se que os deslocamentos para maiores números de 

onda observados nas bandas s(CN) podem ser atribuídos a interações entre o CO2 

e os ânions dos LI. Além disso, esses resultados sugerem que as moléculas de CO2 

perturbam as interações eletrostáticas entre cátions e ânions, levando a uma 

reorganização do domínio polar de líquidos iônicos.  
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4.2. EFEITO DA ADIÇÃO DE UM POLÍMERO NA ABSORÇÃO DE CO2 

POR UM LÍQUIDO IÔNICO  

 

4.2.1. Motivação  

 

 A funcionalização de líquidos iônicos com grupos éter 1 favorece a separação 

seletiva do CO2 
2 e geralmente diminui a toxicidade 3 e viscosidade 4,5 em relação 

aos correspondentes líquidos iônicos formados por cadeias alquiladas. Bara et al.2 

sintetizou líquidos iônicos funcionalizados com substituintes oligoméricos de etileno 

glicol (-OCH2CH2O-) na cadeia lateral de cátions imidazólicos. A solubilidade do CO2 

nos fluidos funcionalizados não foi melhor que seus análogos alquilados. Entretanto, 

observou-se melhoras de 30 a 75 % na seletividade ideal para CO2/N2 e CO2/CH4 

devido à diminuição da solubilidade de N2 e CH4. Este comportamento foi também 

reportado por Deng et al.6 e Zhou et al.7 para diferentes líquidos iônicos 

funcionalizados. Lin e Freeman8 sugerem que a presença de átomos de oxigênio 

nos grupos etileno glicol é responsável pela elevada seletividade do CO2 em relação 

a gases leves e não polares como H2, N2, e CH4.
8 Ao funcionalizar a cadeia lateral 

de ânions sulfato (R-OSO3
-), Kanakubo et al.9 também reportaram melhoras na 

solubilidade do CO2. Portanto, grupos éter podem favorecer tanto a solubilidade 

quanto a seletividade do CO2 em líquidos iônicos.  

 Além da funcionalização dos íons, outra estratégia possível de se beneficiar 

das vantagens de ambos líquidos iônicos 10,11 e de grupos éter 8 consiste em 

misturar líquidos iônicos com polímeros contendo grupos éter. Polietilenoglicol 

(PEG), também conhecidos como óxidos de polietileno (PEO) dependendo do peso 

molecular do polímero, apresenta elevada solubilidade e seletividade de CO2. 
8 Este 
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polímero é um componente do solvente Selexol, 12 que é utilizado como solvente 

absorvedor de gases ácidos em processos de separação de gases. No solvente 

Selexol, são utilizados dimetil éter de polietilenoglicol, [CH3(CH2CH2O)nCH3], com n 

entre 3 e 9. 12 Além de apresentarem elevada solubilidade de CO2, 
12 PEO apresenta 

propriedades interessantes como baixas pressões de vapor, biodegradabilidade, 

toxicidade desprezível, baixo custo e são materiais cujas propriedades podem ser 

controladas alterando o peso molecular. 13  

 Misturas de PEO com líquidos iônicos já tem sido estudadas como solventes 

absorvedores de CO2 por alguns grupos de pesquisa. Li et al.13 reportaram a 

absorção química de CO2 em misturas do sal (S)-2-pirrolidinocarboxilato de (2-

hidroxietil)-trimetilamonio, [Choline][Pro], com polietilenoglicol 200, PEG200. A 

quantidade de CO2 absorvida depende da quantidade de [Choline][Pro] na mistura 

pois o gás reage quimicamente com o líquido iônico. Uma vez que o polímero 

absorve CO2 fisicamente, a quantidade de PEG200 teve uma contribuição 

secundária na quantidade de gás absorvida mas aumentou significativamente a 

cinética de absorção e desorção do CO2. Li et al.14 usaram PEG400 como co-

solvente de líquidos iônicos baseados em amino ácidos (AAIL), os quais absorvem 

CO2 quimicamente. Elevada seletividade CO2/H2, baixa viscosidade e baixa pressão 

de vapor foram reportadas, enfatizando assim o potencial de misturas de AAIL com 

PEG400 para aplicações industriais.  

 Além de serem usados como solventes para captura de CO2, misturas de 

líquidos iônicos com PEO são de interesse para captura de SO2, 
15 tecnologias 

baseadas em membranas 16 e como eletrólitos poliméricos para aplicações em 

estocagem de energia. 32,33 Apesar da potencial utilização de misturas de líquidos 

iônicos com derivados de PEO, são poucos os trabalhos na literatura que 
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consideram as interações e estrutura destes fluidos e como elas definem suas 

propriedades macroscópicas. 17-19 Estas informações são essenciais para o 

desenvolvimento de novos solventes efetivos e seletivos para CO2.  

 

 

 

Fig 15. Íons que constituem o líquido iônico e o polímero utilizados neste trabalho. 

Da esquerda para a direita: cátion butiltrimetilamônio, N4111
+; ânion 

bis(trifluorometilsulfonil)imida, NTf2
-; dimetil éter de polietilenoglicol, PEO. Em PEO, n 

é aproximadamente igual a 4, 10 e 22 para PEO222, PEO500 e PEO1000, 

respectivamente. 

 

 

 Neste capítulo será apresentado o estudo de misturas do líquido iônico 

bis(trifluorometanosulfonil)imida de butiltrimetilamônio, [N4111][NTf2], com dimetil éter 

de polietilenoglicol, [CH3(CH2CH2O)nCH3], com n = 4, ~ 10 ou ~ 22 (Fig 15). 

Polímeros com cadeias de diferentes tamanhos foram utilizados para auxiliar no 

estudo das interações intermoleculares entre PEO e [N4111][NTf2]. A escolha do 

líquido iônico [N4111][NTf2] para este estudo foi motivada pela baixa toxicidade 

apresentada a microorganismos aquáticos, quando comparado com análogos 

baseados no cátion imidazólio, 20 mas também devido a trabalhos desenvolvidos 

anteriormente por simulação por dinâmica molecular com SO2 e CO2 em 

colaboração com o Prof. Leonardo Siqueira (UNIFESP). 15,21    
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4.2.2. Resultados e discussão  

 

 As densidades das misturas foram medidas experimentalmente em função da 

composição e da temperatura a pressão ambiente. Os valores obtidos estão 

apresentados na Fig 16, juntamente com funções lineares utilizadas para 

correlacionar a dependência com a temperatura.  

 

 

Fig 16. Densidades em função da temperatura para (a) PEO de diferentes tamanhos 

de cadeia e para as misturas de [N4111][NTf2], , com (b) PEO222, , (c) PEO500, 

, e (d) PEO1000, . Símbolos representam: (a) PEO222, , PEO500, , 

PEO1000, ; (b) PEO222, , misturas de xPEO222 = 0.7506, , xPEO222 = 0.5007, , 

e xPEO222 = 0.2623, , [N4111][NTf2], ; (c) PEO500, , misturas de xPEO500 = 0.7040, 

, xPEO500 = 0.4422, , e xPEO500 = 0.2090, , [N4111][NTf2], ; (d) PEO1000, , 

misturas de xPEO1000 = 0.7531, , xPEO1000 = 0.5022, , e xPEO1000 = 0.2504, , 

[N4111][NTf2], . 

 

 As densidades do [N4111][NTf2], PEO222 e PEO500 puros foram reportadas na 

literatura em função da temperatura por diferentes autores. Ao comparar os valores 

medidos aqui com os reportados anteriormente (Fig. S1, Apêndice A) observa-se 
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concordância de 0,15%, 0,1% e 0,15% para [N4111][NTf2], PEO222 e PEO500, 

respectivamente.  

 

 

Fig 17. Volume molar de excesso, VE, de misturas de [N4111][NTf2] com (a) PEO222, 

(b) PEO500 e (c) PEO1000 em função da fração molar de PEO, xPEO. Símbolos , 

, , ,  e  representam respectivamente 20, 40, 50, 60, 70 e 80°C.  

 

 Observa-se na Fig 16 que a densidade de [N4111][NTf2] é maior que a de PEO, 

independente do tamanho da cadeia do polímero. Assim, a densidade diminui com o 

aumento da fração molar de PEO nas misturas, principalmente para o polímero de 

menor densidade PEO222. O volume molar de excesso, VE, das misturas são 

negativos em toda faixa de composição e temperatura estudadas, mostrando que os 

líquidos contraem ao misturar (Fig 17). A magnitude de VE é dependente do peso 

molecular de PEO e torna-se mais negativo ao aumentar o tamanho da cadeia do 

polímero e com o aumento da temperatura. Entretanto, considerando o volume 

molar das misturas (Fig. S2, Apêndice A), a contração de volume devido à mistura 

do líquido iônico com o polímero é inferior a 1% (Fig. S3, Apêndice A), um 

comportamento próximo à idealidade em termos de volume de excesso. O menor 

valor de VE medido foi para misturas de [N4111][NTf2] com PEO1000, – 4.6 cm3 mol-1 

a 80°C e xPEO1000 = 0.53.  

 A entalpia de mistura, mixH, está relacionada a diferenças de interações e de 

estrutura entre as misturas e os líquidos puros. Apesar da importância desta 
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informação experimental, apenas alguns dados foram reportados até agora para 

misturas contendo líquidos iónicos. 22 Os valores de mixH obtidos para as misturas 

[N4111][NTf2] + PEO estão apresentados na Fig 18a.  

 

 

Fig 18. (a) Entalpia de mistura, mixH, de [N4111][NTf2] com PEO222 (), PEO500 

() e PEO1000 () em função da fração molar de PEO, xPEO. (b) Entalpia de 

excesso parcial a diluição infinita, 
,E

H , das misturas [N4111][NTf2] + PEO. Em (b) as 

colunas pretas ou listradas em cinza referem-se à entalpia de excesso molar parcial 

do [N4111][NTf2] ou do PEO, respectivamente.  

 

 Os valores de mixH medidos para as misturas de [N4111][NTf2] com PEO222, 

PEO500 e PEO1000 de aproximadamente – 3.6 (xPEO222 = 0.6), – 5.2 (xPEO500 = 0.5) 

e – 6.7 kJ mol1 (xPEO1000 = 0.35), respectivamente, são relativamente elevados se 

comparados a outras misturas de líquidos iônicos com compostos associativos. 22 

Os valores de mixH provam a não-idealidade das misturas e suas magnitudes são 

comparáveis às observadas em misturas contendo um líquido iônico e compostos 

associativos como água ou álcoois, para os quais a magnitude de mixH são 

normalmente maiores que 1.5 kJ mol-1. As entalpias de mistura negativas e 

relativamente altas obtidas aqui são, portanto, compatíveis com uma forte 

associação entre o PEO e o líquido iônico, em particular com o cátion, como 

sugerido anteriormente por estudos de simulação molecular. 17  

a b 
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 Observa-se na Fig 18a que os valores de mixH dependem do tamanho da 

cadeia do PEO e suas magnitudes tornam-se maiores quando o número de grupos –

CH2CH2O– na cadeia do polímero aumenta. Considerando a massa molar média 

dos PEO, a Fig 18b mostra que os valores de entalpia de excesso molar parcial a 

diluição infinita são essencialmente os mesmos quando calculados para a adição do 

[N4111][NTf2] no PEO ou para a adição do PEO no líquido iônico. Ambos 
,E

ILH  

(colunas pretas) ou 
,E

PEOH  (colunas cinza listradas) são essencialmente 

independentes do tamanho da cadeia do PEO. Os valores de entalpia de excesso 

parcial a diluição infinita estão listados na Tabela S1 (Apêndice A).  

 As viscosidades das misturas e de seus componentes puros, [N4111][NTf2] e 

PEO, foram medidas em função da composição e da temperatura a pressão 

atmosférica. Viscosidades experimentais e funções de temperatura Vogel-Fulcher-

Tamman (VFT) da forma 𝜂 = 𝐴 𝑇1 2⁄  𝑒𝑥𝑝 (
𝑘

𝑇−𝑇0
), usadas para correlacionar a 

dependência da temperatura, são apresentadas na Fig 19. Os parâmetros A, k e T0 

obtidos ao ajustar os valores de viscosidade estão disponíveis no material 

suplementar da referência 23.  

 Considerando os polímeros puros (Fig 19a), PEO de cadeias mais longas são 

mais viscosos que os de cadeias curtas. Na faixa de temperatura estudada a 

viscosidade aumenta na ordem PEO222 < PEO500 < PEO1000. Comparando com o 

líquido iônico puro, as viscosidades do PEO1000 são ligeiramente maiores. Em 

temperaturas mais baixas, PEO1000 é aproximadamente 4% mais viscoso que 

[N4111][NTf2] (36.534 mPa s e 35.226 mPa s a 50°C, respectivamente). Em 

temperaturas mais elevadas a viscosidade de PEO1000 é aproximadamente 14% 

maior que a do [N4111][NTf2] (17.135 mPa s e 14.697 mPa s a 50°C, 

respectivamente). 
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Fig 19. Viscosidades em função da temperatura para (a) PEO de diferentes pesos 

moleculares e para as misturas de [N4111][NTf2], , com (b) PEO222, , (c) 

PEO500, , e (d) PEO1000, . Símbolos correspondem a: (a) PEO222, , 

PEO500, , PEO1000, ; (b) PEO222, , misturas de xPEO222 = 0.7506, , 

xPEO222 = 0.5007, , e xPEO222 = 0.2623, , [N4111][NTf2], ; (c) PEO500, , misturas 

de xPEO500 = 0.7040, , xPEO500 = 0.4422, , e xPEO500 = 0.2090, , [N4111][NTf2], ; 

(d) PEO1000, , misturas de xPEO1000 = 0.7531, , xPEO1000 = 0.5022, , e 

xPEO1000 = 0.2504, , [N4111][NTf2], . 

 

 

Fig 20. Viscosidades (a) e logaritmo natural das viscosidades (b) das misturas de 

[N4111][NTf2] com PEO222 (), PEO500 () e PEO1000 () a 50°C em função da 

fração molar de PEO. Linhas tracejadas representam a media das viscosidades dos 

componentes puros de acordo com (a) 
2211  xx   ou (b) 

2211 lnlnln  xx  . 

 

a b 
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 Fig 20 ilustra que a viscosidade das misturas de [N4111][NTf2] com PEO222 e 

PEO500 diminuem com o aumento da fração molar do polímero a temperatura 

constante. Por exemplo, a viscosidade da mistura com xPEO222 = 0.2623 de PEO222 

tem um valor 56% menor (35.741 mPa s) que o líquido iônico puro (80.371 mPa s) a 

30°C. Para a mistura com xPEO500 = 0.2090 de PEO500 a viscosidade é 23% menor 

(62.045 mPa s) que [N4111][NTf2] (80.371 mPa s) a 30°C. As viscosidades destas 

misturas binárias também diminuem significativamente com o aumento da 

temperatura (Fig 19). Para avaliar a diminuição da viscosidade devido à mistura de 

[N4111][NTf2] com PEO foram calculados os desvios da viscosidade experimental das 

misturas com relação à média dos valores obtidos para os dois componentes puros. 

Os valores calculados estão mostrados na Fig S4 (Apêndice A). Observou-se um 

desvio negativo das viscosidades experimentais com relação à média dos 

componentes puros para todas as composições e temperaturas estudadas nas 

misturas de [N4111][NTf2] com PEO222 e PEO500.  

 

 

Fig 21. Viscosidades a 50°C em função da fração molar do polímero para misturas 

(a) de [N4111][NTf2] com PEO222 (), PEO500 () e PEO1000 (); (b) de 

[C4C1Im][PF6] com PEG200 (), PEG400 (), PEG600 () e PEG1000 (). Linhas 

são apenas guia para os olhos. Dados para a mistura (b) [C4C1Im][PF6] + PEG foram 

reportados em 24. A Fig 21a, correspondente à 20a, foi aqui repetida para facilitar a 

comparação.  
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 As viscosidades das misturas [N4111][NTf2] + PEO1000 apresentam um 

comportamento completamente diferente. As misturas com PEO1000 de frações 

molares xPEO1000 = 0.2504, 0.5022 e 0.7531 tem, respectivamente, viscosidades 

17%, 14% e 9% maiores que do [N4111][NTf2] a 50°C (Fig. 20), i.e., ao misturar 

[N4111][NTf2] e PEO1000, dois líquidos com viscosidades ligeiramente diferentes um 

do outro, produz-se misturas líquidas cujas viscosidades são maiores que dos 

componentes puros. Diferente das misturas com PEO222 e PEO500, um desvio 

positivo da média foi observado em toda faixa de composição e temperatura 

estudadas (Fig. S4c, Apêndice A).  

 Trivedi e Pandey 24 reportaram um comportamento semelhante ao estudar 

misturas de hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazólio, [C4C1Im][PF6], com PEG 

de peso molecular médio de 200 (PEG200), 400 (PEG400), 600 (PEG600) e 1000 

(PEG1000). Os autores observaram que a viscosidade de misturas com PEO600 e 

PEG1000 são maiores que de ambos os componentes puros (Fig 21). Este 

comportamento foi atribuído à formação de uma rede de ligações de hidrogênio na 

mistura, sendo doadores de prótons o hidrogênio mais ácido do anel imidazólio, C2–

H, e o hidrogênio dos grupos hidroxila nos extremos das cadeias de PEG, –OH. 24 

No presente caso não há doadores de prótons nas misturas [N4111][NTf2] + PEO, 

uma vez que as cadeias poliméricas terminam com grupos metila, –CH3 (Fig. 15). 

Mesmo na ausência de doadores de prótons para formação de ligações de 

hidrogênio, a viscosidade nas misturas de [N4111][NTf2] com PEO1000 também são 

maiores que dos componentes puros, especialmente na faixa de composição rica 

em líquido iônico (Fig 21). Apesar do fato de que ao funcionalizar líquidos iônicos 

com grupos éter4,5 ou ao misturar liquido iônicos com derivados de polietilenoglicol13 

pode gerar misturas de viscosidade mais baixa, os resultados observados aqui 
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mostram que o tamanho da cadeia polimérica é o fator importante na determinação 

do comportamento dinâmico das misturas.  

 Estudos experimentais e por simulação computacional reportaram um efeito 

recíproco entre a dinâmica e a estrutura em líquidos iônicos puros e em eletrólitos 

poliméricos baseados em PEO. 17,25 Portanto, foi estudada por espectroscopia 

Raman a estrutura local dos íons nas misturas [N4111][NTf2] + PEO. Os espectros 

Raman na região espectral das bandas do ânion NTf2
 são apresentados na Fig 22 

para [N4111][NTf2] puro e suas misturas com PEO222 ou PEO1000.  

 A banda mais característica do ânion NTf2
, atribuída à expansão e contração 

de todo o NTf2
 26-30 é observada em aproximadamente 742 cm1 (Fig. 22e-f). Assim 

como indicam as setas, um deslocamento gradual para menores números de onda é 

observado ao adicionar maiores quantidades de PEO222 ou PEO1000 nas misturas. 

Em comparação ao [N4111][NTf2] puro, estes deslocamentos de banda sugerem 

interações mais fracas do ânion NTf2
 com sua vizinhança nas misturas. Esta 

interpretação concorda com os valores de energia de interação de curto alcance 

calculados por simulação por dinâmica molecular para N4111
+-NTf2

 nas misturas com 

PEO1000.15 Os valores de energia de interação de curto alcance entre os cátions 

N4111
+ e os ânions NTf2

 tornam-se menos negativos com o aumento da 

concentração de PEO1000 na mistura (Fig S5, Apêndice A).  

 Além da banda em 742 cm1, a população relativa dos confôrmeros cisóide e 

transóide do ânion NTf2
 é também um bom indicador das interações cátion-ânion 

em líquidos iônicos. 26-30 Segundo Lassegues et al.,28 para mensurar a população 

relativa dos confôrmeros cisóide e transóide do ânion NTf2
, os espectros Raman na 

região espectral de 260–360 cm-1 podem ser ajustados por 10 (dez) componentes 

Lorentzianas (Fig 22a-d). Considerando a atribuição espectral realizada por Faria et 
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al.30 para o espectro Raman do [N4111][NTf2] puro e o procedimento proposto por 

Lassegues et al.,28 dez curvas Lorentzianas foram obtidas ao ajustar os espectros 

com linhas de base corrigidas para as misturas [N4111][NTf2] + PEO222 e 

[N4111][NTf2] + PEO1000 (Fig S6-S7, Apêndice A). Estas bandas são em 

aproximadamente 276, 287, 311, 326, 332 and 351 cm-1 para o confôrmero cisóide e 

em aproximadamente 280, 297, 314 and 340 cm-1 para o confôrmero transóide.  

 

 

Fig 22. Espectros Raman e resultantes dos ajustes de banda do [N4111][NTf2] puro (a 

e c) e suas misturas com x = 0.206 de PEO1000 (b) ou x = 0.7506 de PEO222 (d) na 

região espectral de 260–360 cm-1. As dez contribuições Lorentzianas usadas como 

indicadores dos confôrmeros do ânion NTf2
 são mostradas. Linhas pretas e grossas 

referem-se aos espectros experimentais, linhas pretas e tracejadas ao confôrmero 

transóide e linhas cinzas ao confôrmero cisóide. As resultantes dos ajustes são 

mostradas como linhas finas e verdes (a e b) ou azuis (c e d). Os espectros Raman 

na região espectral de 720–770 cm-1 mostram a banda mais característica do ânion 

NTf2
 em função da concentração de PEO222 (e) ou PEO1000 (f). As flechas 

indicam a direção de deslocamento de frequência devido à adição de PEO.  

 

 Comparando o espectro do [N4111][NTf2] puro (Fig 22a) com o espectro da 

mistura com PEO1000 (x = 0.206, Fig 22b), a contribuição do confôrmero cisóide 

(linhas cinzas) aparentemente é favorecida na mistura. Comportamento semelhante 
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é observado em misturas com PEO de cadeias mais curtas. Por exemplo, a 

contribuição do confôrmero cisóide também aparenta ser favorecida no espectro da 

mistura com PEO222 (x = 0.7506, Fig 22d) quando comparado com o espectro do 

líquido iônico puro (Fig 22c). Supondo que a seção de choque das bandas atribuídas 

aos isômeros cisóide e transóide seja igual, as intensidades integradas das 

contribuições Lorentzianas foram usadas para estimar qualitativamente a população 

conformacional relativa do ânion NTf2
 por meio da razão, r : 

 
  340297

332326

II

II

transoid

cisoid
r




  

onde xI  corresponde à intensidade integrada da contribuição Lorentziana centrada 

no número de onda x. Para ambas as misturas [N4111][NTf2] + PEO222 e 

[N4111][NTf2] + PEO1000 , a análise do ajuste de curvas sugere que o confôrmero 

cisóide do ânion NTf2
 é favorecido ao aumentar a quantidade de PEO na mistura 

(Fig 23).  

 

 

Fig 23. Efeito da adição de PEO222 () ou PEO1000 () na razão entre os 

confôrmeros cisóide e transóide do ânion NTf2
, r. Linhas são apenas guias para os 

olhos.  

transóide 

cisóide 
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 Esta análise qualitativa mostra, portanto, que o equilíbrio conformacional cis-

trans do ânion NTf2
 é perturbado ao misturar [N4111][NTf2] com PEO. Além disso, 

mostra que o confôrmero cisóide é favorecido nas misturas, independentemente do 

tamanho da cadeia de PEO. Ao competir com os grupos éter de PEO para interagir 

com o cátion N4111
+, o confôrmero cisóide do ânion NTf2

 é favorecido. Hoher et al.15 

observaram por dinâmica molecular que os vizinhos mais próximos ao cátion N4111
+ 

são átomos de oxigênio do ânion NTf2
 (Oanion) ou do PEO1000 (OPEO1000). O 

aumento da concentração de PEO1000 na mistura gera uma diminuição de Oanion e 

um aumento de OPEO1000 (Fig S8, Apêndice A), mostrando que ainda existem cátions 

N4111
+ nas vizinhanças do ânion NTf2

 mesmo em misturas com fração molar de 

PEO1000 de xPEO1000 = 0.4.  

 A estrutura de misturas de PEO com líquidos iônicos foi estudada 

previamente por simulações de dinâmica molecular em misturas com o líquido iônico 

hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazolio, [C4C1Im][PF6].
17 Diferente das 

estruturas dos líquidos iônicos solvatados, onde as cadeias de PEO adquirem uma 

conformação do tipo éter coroa para coordenar seus átomos de oxigênio ao cátion 

metálico, 31 Costa e Ribeiro17 mostraram que os segmentos poliméricos –

CH2CH2OCH2– adquirem uma conformação mais estendida do tipo transóide, uma 

vez que as cadeias de PEO se associam a um cátion muito maior em misturas com 

líquidos iônicos. No caso das misturas [N4111][NTf2] + PEO, o fato das cadeias de 

PEO se associarem ao cátion N4111
+ deve provocar um efeito significativo na 

dinâmica dos fluidos. Os coeficientes de autodifusão reportados por Hoher et al.15 

para misturas de [N4111][NTf2] com PEO1000 mostram que o aumento da 

concentração de PEO1000 na mistura diminuem em cerca de uma ordem de 
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magnitude os coeficientes de autodifusão tanto do cátion N4111
+ quanto do ânion 

NTf2
 (Fig S9, Apêndice A). Portanto, o aumento da viscosidade observado ao 

misturar [N4111][NTf2] com PEO1000 (Fig 20) pode ser atribuído à associação entre 

as cadeias de PEO1000 com o cátion N4111
+.  

 A absorção do CO2 foi medida experimentalmente em função da pressão para 

PEO500, PEO1000 e [N4111][NTf2] puros e para a mistura [N4111][NTf2] + PEO1000. 

Valores do segundo coeficiente de virial para o dióxido de carbono, necessários para 

calcular o fator de compressibilidade e a fugacidade do CO2, foram obtidos da 

coletânea de Dymond e Smith.32 Para avaliar a precisão das medidas de absorção 

de gás, os dados experimentais obtidos para o [N4111][NTf2] foram comparados com 

valores reportados da literatura 32,33 obtidos pela técnica de saturação isocórica. Os 

valores de absorção de CO2 obtidos aqui e medidos usando duas técnicas diferentes 

concordam com os reportados na literatura (Fig S10, Apêndice A).  

 Fig 24a apresenta a absorção de CO2, em fração molar, em função da 

pressão para PEO500, PEO1000 e [N4111][NTf2] a 50°C. Ambos os polímeros, 

PEO500 e PEO1000, apresentam maior capacidade de absorção de CO2 em relação 

ao líquido iônico puro. Nos três casos, PEO500, PEO1000 e [N4111][NTf2], observou-

se dissolução exotérmica do gás, uma vez que a absorção de CO2 diminui com o 

aumento da temperatura (Fig S11, Apêndice A). Apesar da significativa redução da 

viscosidade com o aumento da concentração do polímero nas misturas 

[N4111][NTf2] + PEO500, a absorção de CO2 foi medida apenas nas misturas 

[N4111][NTf2] + PEO1000 devido à maior capacidade de absorção do PEO1000 puro. 

O efeito da concentração de PEO1000 na absorção de CO2 pela mistura 

[N4111][NTf2] + PEO1000 é representado na Fig 24b. Em comparação ao líquido 

iônico puro, o aumento da fração molar de PEO1000 na mistura aumenta a 
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quantidade de CO2 absorvida. Com exceção à mistura rica em PEO1000, a 

absorção de CO2 experimental é menor que o valor estimado a partir da média dos 

dois componentes puros (Fig 24b).  

 

 

Fig 24. Absorção de CO2 em fração molar, xCO2, em função da pressão, p, a 50°C. 

(a) [N4111][NTf2] puro, ; PEO500 puro, ; PEO1000 puro, . (b) [N4111][NTf2] puro, 

; PEO1000 puro, ; e suas misturas de xPEO1000 = 0.1044, ; xPEO1000 = 0.2827, ; 

xPEO1000 = 0.5022, ; e xPEO1000 = 0.7531, . Linhas sólidas representam os dados 

experimentais. Linhas tracejadas correspondem à absorção de CO2 estimada a partir 

da média molar da quantidade absorvida por [N4111][NTf2] e PEO1000 puros.  

 

 Para melhor entender a absorção de CO2 nas misturas 

[N4111][NTf2] + PEO1000, as propriedades termodinâmicas de solvatação foram 

calculadas. Os valores de solG
, solH

 e solS
 calculados para PEO500 puro e 
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para as misturas [N4111][NTf2] + PEO1000 estão listados na Tabela S2 (Apêndice A) 

e Tabela 3, respectivamente. Para todos os sistemas estudados a energia de Gibbs 

de solvatação aumenta com o aumento da temperatura, como esperado para um 

processo exotérmico de solvatação. No caso das misturas [N4111][NTf2] + PEO1000, 

os valores de solG
 diminuem com o aumento da fração molar de PEO1000, em 

concordância com o aumento da absorção de CO2 representado na Fig 24b. A 

entalpia de solvatação se torna mais negativa com o aumento de PEO1000 nas 

misturas, sendo que o líquido iônico puro é o fluido que apresenta processo de 

absorção menos favorável entalpicamente. A entalpia de solvatação não varia 

significativamente com a temperatura. Os valores das propriedades termodinâmicas 

de solvatação do CO2 pela mistura [N4111][NTf2] + PEO1000 são compatíveis com 

interações mais favoráveis entre o gás dissolvido e o polímero em solução.  

Tabela 3. Funções termodinâmicas de solvatação de CO2 nas misturas 

[N4111][NTf2] + PEO1000 em função da fração molar do polímero, xPEO1000, a 50°C.  

xPEO1000 solG
 / kJ mol1 solH

 / kJ mol1 solS
 / J mol1 K1 

0.0000 9.66 -8.16 -55.1 
0.1044 9.57 -7.54 -52.9 
0.2827 9.14 -9.30 -57.1 
0.5022 8.49 -9.89 -56.9 
0.7531 7.58 -13.8 -66.2 
1.0000 7.27 -10.2 -54.1 

 

4.2.3. Conclusões  

 Misturas de [N4111][NTf2] com PEO são praticamente ideais em termos de 

suas propriedades volumétricas, apresentando volumes molares de excesso 

próximo a zero nas temperaturas estudadas. Considerando as entalpias de mistura, 

as misturas desviam da idealidade, com valores experimentais negativos e de 

magnitude comparáveis àqueles de misturas de compostos fortemente associativos 

com um líquido iônico. Observou-se um efeito significativo do peso molecular do 
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polímero, sendo a entalpia de mistura mais negativa em polímeros de maiores pesos 

moleculares. Este comportamento sugere interações favoráveis entre o líquido iônico 

[N4111][NTf2] e o polímero PEO, revelando o efeito do número de grupos –CH2CH2O– 

na energia da mistura. Este efeito reflete no comportamento dinâmico das misturas, 

cujas viscosidades aumentam com o aumento do tamanho da cadeia polimérica, 

especialmente no caso de PEO1000 onde as viscosidades das misturas são maiores 

que aquelas dos componentes puros.  

 Os espectros Raman confirmam a associação favorável entre o cátion N4111
+ 

do líquido iônico e as cadeias poliméricas de PEO analisando as bandas mais 

características do ânion NTf2
. Assim como sugerido previamente na literatura, os 

resultados observados aqui são compatíveis com uma associação entre o cátion do 

líquido iônico e o polímero, onde a cadeia do polímero provavelmente envolve o 

cátion, contribuindo assim para a diminuição do coeficiente de difusão dos íons e 

refletindo nas viscosidades observadas experimentalmente.  

 A absorção de CO2 aumenta com o aumento da fração molar de polímero nas 

misturas. Este aumento na quantidade de CO2 absorvida não pode ser justificado 

com argumentos de volume livre uma vez que as misturas de [N4111][NTf2] com PEO 

exibem valores de volume de excesso e entalpia de excesso negativos. O aumento 

da quantidade de gás absorvida com o aumento da quantidade de PEO na mistura 

pode ser explicado por interações mais favoráveis entre o gás e o polímero, como 

mostrado pelo aumento das negativas entalpias de solvatação do CO2 nas misturas.  
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4.3. EFEITO DA ADIÇÃO DO ÍON TRICIANOMETANIDA NA 

ABSORÇÃO DE CO2 POR LÍQUIDOS IÔNICOS CARBOXILADOS  

 

4.3.1. PROPRIEDADES E INTERAÇÕES IÔNICAS  

 

4.3.1.1. Motivação  

 

 As propriedades dos líquidos iônicos resultam de um equilíbrio sutil entre as 

forças de dispersão, interações Coulombicas e ligações de hidrogênio. 1,2 Elas 

podem ser ajustadas pela escolha racional de cátions e ânions que formam os 

líquidos iônicos 3-5 (pela sua combinação adequada6,7 e/ou sua funcionalização 

química8-10) ou misturando-os com compostos moleculares11,12 ou iônicos13,14 

apropriados.  

 A possibilidade de projetar/planejar um líquido iônico que apresente 

propriedades adequadas para uma determinada aplicação consiste numa das 

principais vantagens desses fluidos, predizendo seu uso em um número crescente 

de campos. 15,16 As dificuldades emergem em face do enorme número de possíveis 

combinações entre cátions e ânions, tornando difícil o estabelecimento de relações 

estrutura-propriedade e impõe uma compreensão molecular das interações e 

estrutura dos líquidos iónicos.  

 Líquidos iônicos baseados em ânions carboxilatos, em particular aqueles com 

o ânion acetato, tem sido utilizados para separações de gases,11,14 para a dissolução 

de materiais lignocelulósicos12,17-19 e para diferentes aplicações em catálise, 

coordenação e química supramolecular. 20-22 Apesar de apresentarem propriedades 

favoráveis como solventes, sua elevada viscosidade (mais de 200 mPa.s a 
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temperatura ambiente11) limita o transporte de massa que determina seu uso mais 

generalizado.  

 Vários autores tentaram controlar esta limitação do transporte de massa. Por 

exemplo, Stevanovic et al.11 obtiveram uma diminuição de 30% na viscosidade com 

a adição de 0,2 fração molar de água ao líquido iônico acetato de 1-butil-3-

metilimidazólio ([C4C1Im][OAc]) a 30°C sem reduzir drasticamente sua capacidade 

de absorção de CO2. Esta estratégia foi explorada posteriormente para a captura e 

separação de CO2 usando acetato de pirrolidinio 23 e carboxilatos de 

tetraalquilfosfonio ou tetraalquilamonio24. Outro exemplo foi reportado por Andanson 

et al., os quais conseguiram aumentar a cinética de dissolução da celulose em 

[C4C1Im][OAc] usando misturas com dimetilsulfóxido (DMSO) 12 sem mudar 

significativamente a termodinâmica do processo de dissolução. 25 Estes 

comportamentos dinâmicos têm sido melhor compreendidos devido a estudos por 

espectroscopia vibracional e RMN que afirmam uma diminuição das interações entre 

cátions e ânions em [C4C1Im][OAc] pela hidratação do ânion acetato em misturas 

com água, 26 ou devido a uma solvatação preferencial do cátion imidazólio por 

DMSO,27 o que deixaria o ânion acetato mais livre para interagir com celulose.  

 Mesmo que a adição de compostos moleculares pareça atraente para 

produzir líquidos iônicos carboxilados de baixa viscosidade e ainda capaz de 

dissolver seletivamente uma série de solutos, essa estratégia produz um solvente 

que possui uma pressão de vapor mensurável, dificultando sua reciclagem. 

Estratégias alternativas envolvem a mistura de líquidos iónicos para criar fluidos 

multi-iônicos com propriedades desejadas,28,29 abrindo caminhos para novas 

aplicações.30-33  
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 O objetivo deste estudo consiste em controlar as propriedades dos líquidos 

iônicos baseados no ânion acetato misturando-os com outros líquidos iônicos 

formados por diferentes ânions. Considerando as propriedades de líquidos iônicos 

baseados no ânion tricianometanida, C(CN)3
, que exibem viscosidades 

excepcionalmente baixas34 e elevada capacidade de absorção de CO2
35, decidimos 

preparar fluidos iônicos com diferentes composições relativas dos ânions acetato e 

tricianometanida ao misturar [C4C1Im][OAc] com tricianometanida de 1-butil-3-

metilimidazolio, [C4C1Im][C(CN)3] (Fig 25). Os comportamentos encontrados para as 

propriedades macroscópicas da mistura [C4C1Im][OAc](1-x)[C(CN)3]x em função da 

fração molar dos íons, x, serão explicados a partir das interações e estrutura 

molecular do líquido iônico.  

 

 

Fig 25. Cátion e ânions que constituem os líquidos iônicos usados neste estudo. Da 

esquerda para a direita: cátion 1-butil-3-metilimidazólio, C4C1Im
+, ânion acetato, 

OAc, e ânion tricianometanida, C(CN)3
.  

 

4.3.1.2. Resultados e Discussões  

 

 As densidades dos líquidos iônicos puros e de suas misturas foram medidas 

em função da temperatura (20 – 80 °C) e composição a pressão atmosférica. Os 

valores obtidos estão mostrados na Fig 26a junto com funções lineares de 

temperatura (desvio absoluto médio melhor que 0,05%).  
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Fig 26. Densidade (a) e volume molar de excesso, VE (b) das misturas 

[C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x em função da temperatura e composição. Símbolos 

representam valores experimentais e linhas sólidas representam resultantes de 

ajustes lineares. Para a densidade: , [C4C1Im][OAc] ou xC(CN)3 = 0; , 

xC(CN)3 = 0.2524; , xC(CN)3 = 0.5007; , xC(CN)3 = 0.7499; , [C4C1Im][C(CN)3] ou 

xC(CN)3 = 1.  

 

 As densidades de ambos os líquidos iônicos puros foram medidas em função 

da temperatura por diferentes autores. Ao comparar os valores experimentais com 

os reportados na literatura (Fig S1, Apêndice B) observa-se uma concordância 

dentro de 0,15% para o [C4C1Im][C(CN)3]. Desvios muito maiores (de até 0,4%) 

foram obtidos para [C4C1Im][OAc], o que é compatível com a quantidade de água 

presente na amostra usada para este líquido. Densidades reportadas recentemente 

para [C4C1Im][OAc]36 e [C4C1Im][C(CN)3]
37 concordam com os valores medidos aqui 

dentro de 0,05%.  

 [C4C1Im][OAc] é mais denso que [C4C1Im][C(CN)3] na faixa de temperatura 

estudada, mesmo que o ânion C(CN)3
 seja mais pesado que o ânion OAc. Fig 26b 

mostra que o volume de excesso, VE, das misturas de diferentes composições é 

positivo em toda faixa de composição e temperatura investigada, indicando que os 

líquidos iônicos se expandem ao serem misturados. O maior valor para VE 
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(0,28 cm3 mol-1 a 20°C) foi encontrado para misturas ricas no ânion C(CN)3
 (xC(CN)3 

= 0,65). Nenhuma dependência significativa com a temperatura foi observada.  

 Os valores encontrados aqui para VE possuem grandeza comparável àqueles 

publicados para outras misturas binárias de líquidos iônicos que compartilham o 

mesmo cátion. Algumas dessas misturas são mais próximas à idealidade em termos 

de volume molar, como [C4C1Im][PF6]x[NTf2](1-x) 
38 com VE = + 0,12 cm3 mol-1, 

[C4C1Im][PF6]x[BF4](1-x) 
38,39 com VE = + 0,12 cm3 mol-1 e [C4C1Im][BF4]x[MeSO4](1-x) 

39 

com VE = − 0,06 cm3 mol-1. Maiores desvios da idealidade são encontrados, por 

exemplo, em [C4C1Im][BF4]x[NTf2](1-x) 
38 com VE = + 0,28 cm3 mol-1 ou em 

[C2C1Im][EtSO4]x[NTf2](1-x) 
33 com VE = + 0,76 cm3 mol-1 (valores a 25°C e x = 0,5; os 

ânions PF6
−, NTf2

−, BF4
−, MeSO4

− e EtSO4
− correspondem aos ânions 

hexafluorofosfato, bis(trifluorometilsulfonil)imida, tetrafluoroborato, metilsufato e 

etilsulfato, respectivamente).  

 A não idealidade das misturas [C4C1Im][OAc](1-x)[C(CN)3]x foi ainda avaliada 

medindo-se a entalpia de mistura dos dois líquidos iônicos. Propriedades 

energéticas de mistura estão relacionadas a diferenças entre interações iônicas e a 

estrutura nas misturas e aquelas nos líquidos iônicos puros. Apesar da importância 

desta informação experimental, poucos dados foram reportados para entalpias de 

mistura de líquidos iônicos. 40 Os valores obtidos experimentalmente para mixH são 

apresentados na Fig 27a junto com aqueles reportados na literatura para 

[C4C1Im][PF6]x[NTf2](1-x)
41, [C4C1Im][PF6]x[BF4](1-x)

39 e [C4C1Im][BF4]x[MeSO4](1-x)
39.  
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Fig 27. (a) Entalpia de mistura molar, mixH, e (b) entalpia de excesso parcial molar a 

diluição infinita, 
,E

H , de misturas de líquidos iônicos com o cátion C4C1Im
+ em 

comum, [C4C1Im][An1](1-x)[An2]x. Colunas pretas em (b) correspondem à entalpia de 

excesso parcial de do ânion An1− e as colunas tracejadas correspondem à entalpia 

de excesso parcial do ânion An2−. Em ambas as figuras (a) e (b): , 

[C4C1Im][NTf2](1−x)[PF6]x
41; , [C4C1Im][BF4](1−x)[PF6]x

39; , 

[C4C1Im][MeSO4](1−x)[BF4]x
39; , [C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x, este estudo a 45°C.  

 

 O valor obtido de mixH para [C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x de aproximadamente 

−2,2 kJ mol-1 para x = 0,5 é consideravelmente maior que aqueles reportados na 

literatura para outras misturas de líquidos iônicos (valores absolutos menores que 

0,5 kJ mol-1). 40 Os valores de mixH obtidos neste estudo evidenciam a não-

idealidade da mistura e é comparável com valores observados em sistemas 

contendo um líquido iônico e um composto associativo, como água ou álcool, nos 

quais mixH são geralmente maiores que 1,5 kJ mol-1. 41 O valor negativo e 

relativamente elevado de mixH obtido aqui para [C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x é 
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compatível com a formação de uma nova rede de ligações de hidrogênio entre os 

íons na mistura. 42  

 As entalpias de excesso parciais a diluição infinita são apresentadas na Fig 

27b e Tabela S1 (Apêndice B). As entalpias de excesso parciais são diferentes se 

calculadas para a adição de [C4C1Im][OAc] em [C4C1Im][C(CN)3] ou ao contrário, 

para a adição de [C4C1Im][C(CN)3] em [C4C1Im][OAc], sendo o segundo 

aparentemente mais favorável entalpicamente que o primeiro. Esta diferença 

também existe para outras misturas reportadas na literatura, mas é muito mais 

significante para a mistura estudada [C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x (diferença da ordem 

de 2,3 kJ mol-1).  

 O líquido iônico baseado no ânion acetato é 94% mais viscoso que o baseado 

no ânion C(CN)3
 (551,01 mPa.s e 32,977 mPa.s a 20°C, respectivamente). A 

impressionante baixa viscosidade de [C4C1Im][C(CN)3] foi recentemente atribuída à 

ausência de ligações de H entre o cátion imidazólio e o ânion C(CN)3
. 34 As 

viscosidades dos líquidos iônicos puros e de suas misturas estão apresentadas na 

Fig 28 em função da temperatura. Observa-se que a viscosidade de [C4C1Im][OAc] 

diminui significativamente com o aumento da temperatura. O efeito da temperatura 

na viscosidade é representado por equações de Vogel-Fulcher-Tammann (VFT) da 

forma 𝜂 = 𝐴 𝑇1 2⁄  𝑒𝑥𝑝 (
𝑘

𝑇−𝑇0
). Os parâmetros A, k e T0 obtidos ao ajustar os valores de 

viscosidade estão disponíveis no material suplementar da referência 43.  

 Os valores de viscosidade medidos aqui para [C4C1Im][C(CN)3] concordam 

dentro de 3% com os reportados na literatura. 35,37,44 As viscosidades medidas para 

[C4C1Im][OAc] são 7%36 e 40%11 menores e 25%45 maiores que os valores 

reportados na literatura, mas os desvios são compatíveis com a quantidade de água 

mensurada nas amostras do líquido iônico. 11  
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Fig 28. Viscosidade em função da temperatura (a) e desvio em relação ao valor 

médio estimado a partir da viscosidade dos componentes puros (b) para as misturas 

[C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x em função da composição a 293 (), 313 (), 333() e 

353 K ().Símbolos em (a) representam valores experimentais e linhas sólidas 

representam as correlações VFT para xC(CN)3 = 0 (), 0.25 (), 0.50 (), 0.75 () e 

1.0 (). Símbolos em (b) representam valores experimentais, linhas tracejadas a 

média estimada e linhas sólidas é apenas um guia.  

 

 A adição de pequenas quantidades de [C4C1Im][C(CN)3] no líquido iônico 

[C4C1Im][OAc] diminui significativamente a viscosidade. Por exemplo, a viscosidade 

na mistura com fração molar em C(CN)3
− de 0,25 é 50% menor (125,49 mPa.s) que 

o líquido [C4C1Im][OAc] puro (255,37 mPa.s) a 303K. A viscosidade na mistura 

também diminui significativamente com o aumento da temperatura. Um 

comportamento semelhante foi recentemente reportado para líquidos iônicos 

baseados em amino-ácidos misturados com líquidos iônicos baseados no ânion 

tricianometanida. 46 Com intuito de melhor analisar a diminuição da viscosidade 

causada pela adição de [C4C1Im][C(CN)3] em [C4C1Im][OAc], o desvio de 

viscosidade com relação à média das viscosidades dos componentes puros foi 

calculada para cada sistema, como representado na Fig 28b. Um desvio negativo de 

viscosidade, em relação à média, foi observado para todas as composições e 

temperaturas estudadas.  

 



4.3. Efeito da adição do íon tricianometanida em líquidos iônicos carboxilados  
_____________________________________________________________________________ 

104 

 

 

Fig 29. Coeficiente de autodifusão de C4C1Im
+ (), OAc− () e C(CN)3

− () nas 

misturas [C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x em função da composição a 323 K.  

 

 O coeficiente de autodifusão dos três íons da mistura 

[C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x medidos pela técnica PGSE-RMN estão apresentados na 

Fig 29 e reportados na Tabela S2. No [C4C1Im][OAc] puro, cátions e ânions 

difundem com a mesma velocidade (2.00 e 2.02 x 10-11 m2.s-1, respectivamente). No 

caso do [C4C1Im][C(CN)3] puro, o ânion difunde mais rápido que o cátion (14.3 e 

13.4 x 1011 m2s−1, respectivamente), como se poderia prever considerando suas 

massas relativas. Os resultados de difusividade reportados aqui são compatíveis 

com uma associação entre cátions e ânions mais forte em [C4C1Im][OAc], em 

relação a [C4C1Im][C(CN)3]. Ao aumentar a fração de molar de C(CN)3
− na mistura 

[C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x, a difusividade de todos os íons aumentam (Fig 29). Este 

comportamento pode ser explicado pela diminuição da viscosidade da mistura, como 

discutido acima. A difusividade do ânion OAc− apresenta um aumento mais discreto 

em comparação aos outros dois íons, um resultado compatível com a existência de 
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uma forte associação do ânion acetato com o cátion imidazólio mesmo em 

crescentes concentrações de C(CN)3
−.  

 A condutividade iônica das misturas foram medidas a pressão atmosférica em 

função da composição a 298.15 K. Os valores experimentais estão listados na 

Tabela S3 e Fig S2 (Apêndice B). O líquido iônico [C4C1Im][C(CN)3] apresenta 

condutividade iônica 93% maior que o [C4C1Im][OAc] (11.23 mS cm-1 e 0.83 mS cm-

1, respectivamente). De acordo com a regra de Walden, o produto da condutividade 

molar e da viscosidade é uma constante no caso de soluções eletrolíticas diluídas de 

íons fracamente coordenantes em solventes com interações íon-solvente não 

específicas. Para líquidos iônicos, uma maneira de avaliar a fração de íons 

efetivamente disponíveis para participar da condução consiste em traçar um gráfico 

de Walden. A linha sólida na Fig 30 representa uma linha de Walden e corresponde 

ao comportamento de uma solução aquosa de 0.01 M de KCl a 25°C, a qual é 

composta de íons completamente dissociados. Uma vez que soluções diluídas de 

KCl em água e misturas de líquidos iônicos são sistemas completamente diferentes, 

a comparação baseada na linha de Walden é puramente qualitativa.  

 Na Fig 30, todos os pontos correspondentes aos líquidos iônicos estão 

situados abaixo do caso ideal (linha de Walden), indicando que nem todos os íons 

estão disponíveis para participar na condução iônica. Além disso, os pontos 

correspondentes aos líquidos iônicos [C4C1Im][OAc] e [C4C1Im][C(CN)3] estão mais 

próximos ao caso ideal que os pontos das misturas, sendo que o maior desvio é 

observado para a mistura equimolar [C4C1Im][OAc]0.5[C(CN)3]0.5. O considerável 

aumento da condutividade devido ao aumento de x em [C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x 

(Fig S2, Apêndice B) é portanto relacionado principalmente à diminuição da 
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viscosidade. Dados de outros líquidos iônicos baseados no cátion C4C1Im
+ são 

incluídos na Fig 30 para melhor comparação.  

 

 

Fig 30. Gráfico de Walden para as misturas [C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x (, dados 

experimentais) e dos líquidos iônicos puros [C4C1Im][PF6] (), [C4C1Im][BF4] (), 

[C4C1Im][NTf2] (), [C4C1Im][CF3SO3] () e [C4C1Im][CF3CO2] a 298.15 K.47  

 

 

Tabela 4. Modos normais Raman de OAc− e C(CN)3
− nos líquidos iônicos. a   

 / cm-1  
Atribuição 

[C4C1Im][OAc] [C4C1Im][C(CN)3] 

2917  s(CH3) 

1582 2164 as(COO) ou as(CN) 

1382 2209 s(COO) ou s(CN) 

902 646 (CC) ou s(CC) 

637  (COO) 

 483 oop(CCN) 

 159 ip(CCN) 
a Números de onda e atribuição para [C4C1Im][OAc] e [C4C1Im][C(CN)3] foram 

obtidos de Cabaço et al.48 e Romanos et al.35, respectivamente. Os símbolos  

e  e os subscritos s, as, oop e ip, correspondem a estiramento, dobramento 
angular, simétrico, antissimétrico, fora-do-plano e no-plano, respectivamente.  
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 Espectroscopia vibracional (infravermelho e Raman) tem sido considerada 

uma ferramenta poderosa para investigar a natureza de interações cátion-ânion e 

isomerismo conformacional de íons em líquidos iônicos. 35,49-53 Neste trabalho, 

utilizou-se espectroscopia Raman para sondar o ambiente molecular dos ânions 

OAc− e C(CN)3
− através de seus modos vibracionais mais característicos. A Tabela 4 

lista os números de onda das bandas vibracionais dos ânions em [C4C1Im][OAc] e 

[C4C1Im][C(CN)3], assim como a atribuição aproximada obtida da literatura. 35,48,52  

 O efeito da composição nas bandas vibracionais Raman características da 

mistura [C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x é mostrado na Fig 31. As bandas em ca. 159, 

646 e 2209 cm-1 correspondem aos modos de dobramento angular no plano de C-C-

N, ip(CCN), estiramento simétrico de C-C, s(CC), e estiramento simétrico de C≡N, 

s(CN), do ânion C(CN)3
−.35 A banda em 902 cm-1 é atribuída ao modo de 

estiramento C-C, (CC), do ânion OAc−.48 As bandas de ambos OAc− e C(CN)3
− são 

deslocadas em função da composição da mistura, mostrando que estes modos 

vibracionais são sensíveis a mudanças no ambiente molecular causadas por 

diferenças na razão OAc−/C(CN)3
−.  

 As bandas Raman do ânion C(CN)3
− atribuídas a ip(CCN), s(CC) e s(CN) 

são deslocadas a menor número de onda com o aumento da fração molar de OAc− 

na mistura, como indicado pelas setas. Estes deslocamentos de bandas sugerem 

uma diminuição na associação C4C1Im
+ – C(CN)3

−. 35 Este resultado é apoiado pela 

análise do efeito da composição na banda característica do ânion OAc− (CC) (Fig 

31c), a qual é deslocada para maiores números de onda com o aumento da fração 

molar de C(CN)3
− na mistura. Este deslocamento de banda sugere que a associação 

C4C1Im
+ – OAc− é favorecida ao aumentar a fração molar de C(CN)3

− na mistura. 48 

Esta interpretação é confirmada por outra assinatura espectral do ânion OAc− 
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observada no espectro infravermelho mostrado na Figura S3b onde o modo de 

estiramento simétrico do grupo COO, s(COO), observado em ca. 1376 cm-1 é 

deslocado para maiores números de onda com o aumento da fração molar de 

C(CN)3
− na mistura.  

 

 

Fig 31. Espectros Raman normalizados de [C4C1Im][OAc] (verde), [C4C1Im][C(CN)3] 

(laranja) e suas misturas na região espectral característica dos modos normais dos 

ânions (a) ip(CCN), (b) s(CC), (c) (CC) e (d) s(CN). A composição das misturas é 

representada em função da fração molar de C(CN)3
−, xC(CN)3: 0.25 (– • –), 0.50 (•••) e 

0.75 (– – –).  

 

 Estas observações espectroscópicas sugerem que ligações de hidrogênio 

entre OAc− e C4C1Im
+ são favorecidas com o aumento da fração molar de C(CN)3

− 

nas misturas.  
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 O efeito da composição do ânion nas bandas Raman mais características do 

cátion C4C1Im
+ em ca. 600 e 623 cm-1, atribuídas aos confôrmeros gauche e trans 

do cátion, 54,55 foram também investigadas. Entretanto, a proximidade com as 

bandas de maior intensidade (COO) do OAc− e (CC) do C(CN)3
− em 636 e 646 cm-

1, respectivamente, impediram uma análise confiável dos confôrmeros de C4C1Im
+ 

(Fig S3a, Apêndice B).  

 

 

Fig 32. Espectros Raman (a) e infravermelho (b) de misturas de [C4C1Im][OAc] 

(verde) com [C4C1Im][C(CN)3] (laranja) na região de modos C-H. A composição das 

misturas é representada em função da fração molar de C(CN)3
−, xC(CN)3: 0.25 (– • –), 

0.50 (•••) e 0.75 (– – –).  

 

 Na região de alta frequência de ambos os espectros Raman e infravermelho 

(Fig 32) podem ser observadas as bandas relacionadas a modos de estiramento C-

H tanto da cadeia lateral, cadeia(C-H), como do anel imidazólico, anel(C-H). 

Considerando as bandas de estiramento C-H da cadeia lateral, não são observadas 

diferenças significativas entre os líquidos iônicos e suas misturas. Entretanto, 

diferenças significativas são observadas em números de onda acima de 3000 cm-1 

do espectro infravermelho (Fig 32b), correspondendo a modos de estiramento C-H 

do anel imidazólio. Estas bandas são conhecidas por serem bons indicadores de 

força de ligação de hidrogênio entre C4C1Im
+ e ânions. 52,56 Nos líquidos iônicos 
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puros, a banda de estiramento envolvendo o hidrogênio mais ácido do anel 

imidazólio, C2-H, é relativamente mais larga e de menor número de onda para o 

[C4C1Im][OAc] (em ca. 3027 cm-1) em relação ao [C4C1Im][C(CN)3] (em ca. 3091 cm-

1, Fig S3c, Apêndice B) devido a ligações de hidrogênio mais fortes entre o cátion 

C4C1Im
+ e o ânion OAc−. 52,56 Para as misturas [C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x, a 

intensidade em ca. 3027 cm-1 aumenta com o aumento da concentração de OAc−. 

Estes resultados mostram claramente a significativa influência da razão entre os 

ânions OAc−/C(CN)3
− na rede de ligações de hidrogênio da mistura 

[C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x.  

 No intuito de melhor determinar a contribuição relativa de cada átomo de 

hidrogênio do anel imidazólico para a rede de ligações de hidrogênio, espectros 1H-

RMN foram medidos para a mistura [C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x (Fig 33). A análise 

por 1H-RMN reflete também o efeito da composição na força de interação cátion-

ânion e nas ligações de hidrogênio. Para o [C4C1Im][OAc] puro e o [C4C1Im][C(CN)3] 

puro, o pico H(C2) aparece em 10.42 ppm e 8.45 ppm, respectivamente (Fig 33a). 

De acordo com Wulf et al.,54 os quais relacionaram o deslocamento químico dos 

espectros 1H-RMN do anel imidazólio com as distâncias de ligação C-H, maior 

deslocamento químico de 1H são observados para ligações C-H mais longas. 

Cremer et al.57 mostraram que o deslocamento químico de H(C2) é maior quando 

ligações de hidrogênio entre cátions e ânions é mais forte para uma série de líquidos 

iônicos [C8C1Im][X]. Portanto, os diferentes valores de H(C2) observados nos 

espectros 1H-RMN de [C4C1Im][OAc] e [C4C1Im][C(CN)3] é uma consequência da 

capacidade dos ânions em aceitar um próton via ligação de hidrogênio. Assim, 

H(C2) é maior para [C4C1Im][OAc] puro devido a ligação de hidrogênio mais forte 

entre o ânion OAc− e o hidrogênio na posição C2 do anel imidazólio. Os 
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deslocamentos químicos para os hidrogênios ligados nas posições C4 e C5 também 

são maiores para o [C4C1Im][OAc] puro em relação ao [C4C1Im][C(CN)3] (Fig 33b). 

Estes resultados estão de acordo com uma rede de ligação de hidrogênio 

envolvendo os três hidrogênios nas posições C2, C4 e C5 do anel imidazólio.58  

 

 

Fig 33. Espectros 1H-RMN e deslocamentos químicos na região dos prótons do anel 

imidazólio H(C2) (a e c) e H(C4) eH(C5) (b, d e e) para misturas de [C4C1Im][OAc] 

(linha verde) e [C4C1Im][C(CN)3] (linha laranja) a 25°C. A composição das misturas é 

representada em função da fração molar de C(CN)3
−, xC(CN)3: 0.25 (– • –), 0.50 (•••) e 

0.75 (– – –).  

 

 Nas misturas [C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x, o aumento da concentração de 

C(CN)3
− desloca H(C2), H(C4) e H(C5) para menores valores. Estes 

deslocamentos químicos não são linearmente dependentes da composição, como 

mostrado nas Figs 33c-e, onde as linhas tracejadas indicam a média entre os 

deslocamentos químicos dos líquidos iônicos puros. O deslocamento de H(C2) 

acima da linha tracejada (Fig 33c) revela que o deslocamento químico de H(C2) é 

maior que o valor médio estimado. Uma vez que deslocamentos químicos mais 
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elevados são relacionados a ligações de hidrogênio mais fortes,54,56,57 este 

comportamento sugere uma interação de hidrogênio preferencial do H(C2) com o 

ânion mais associativo OAc−. Este resultado concorda com a análise por 

espectroscopia vibracional, onde maior associação e ligação de hidrogênio mais 

forte foram observados entre C4C1Im
+ e OAc− nas misturas. Considerando os 

hidrogênios nas posições C4 e C5 do anel imidazólio, os deslocamentos de H(C4) 

e H(C5) abaixo das linhas tracejadas (Figs 33d,e) devem ser interpretados com 

mais cuidado. Os resultados de espectroscopia vibracional sugerem associação e 

ligação de hidrogênio mais fracas entre C4C1Im
+ e C(CN)3

− nas misturas. Portanto, o 

ambiente destes hidrogênios são comparáveis àquele do [C4C1Im][C(CN)3] puro, 

mas não há uma interação preferencial do C(CN)3
− nas posições C4 e C5 do anel 

imidazólio.  

 Em colaboração com o Prof. Agilio Padua (Instituto de Química de Clermont-

Ferrand, França), a estrutura das misturas foi investigada usando simulações por 

dinâmica molecular calculando as funções de distribuição radial entre o centro de 

massa dos diferentes íons. A função de distribuição radial, g(r), representa a 

probabilidade de encontrar uma partícula i a uma distância r do centro de uma 

partícula de referência ii, de acordo com a estrutura do líquido. A Fig 34 mostra 

funções de correlação de pares entre cátions e ânions que aparecem como picos 

significativamente largos para [C4C1Im][OAc] a 4.8 Å e com menores intensidades 

para [C4C1Im][C(CN)3] a 5.3 Å. As posições de máximos e mínimos das funções de 

correlação de pares entre cátions e ânions não dependem significativamente com a 

composição. As intensidades também não mudam muito com a composição, 

sugerindo que a composição local nas camadas de solvatação dos íons segue 

grosseiramente a composição global da mistura. Olhando com mais detalhes, a 



4.3. Efeito da adição do íon tricianometanida em líquidos iônicos carboxilados  
_____________________________________________________________________________ 

113 

intensidade do primeiro pico da função de correlação entre C4C1Im
+ – OAc− aumenta 

ligeiramente quando a fração molar de C(CN)3
− aumenta, o que é esperado quando 

espécies associativas são diluídas e a probabilidade de se encontrar um par iônico 

em contato próximo aumenta em relação à densidade global dos pares. Por outro 

lado, o primeiro pico do par C4C1Im
+ – C(CN)3

− diminui com o aumento de OAc− na 

mistura. Estes resultados são compatíveis com associações cátion-ânion mais fortes 

entre o cátion imidazólio e o ânion acetato.  

 

 

Fig 34. Funções de distribuição radial de centros de massa, g(r), para [C4C1Im][OAc] 

puro, [C4C1Im][C(CN)3] puro e para as misturas [C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x. A 

composição das misturas é representada em função da fração molar de C(CN)3
−, 

xC(CN)3. Linhas sólidas correspondem a cátion-ânion (verde para OAc− e laranja para 

C(CN)3
−), linhas tracejadas para cátion-cátion, linhas tracejadas-pontilhadas para 

ânion-ânion e linhas sólidas pretas para interações cátion-cátion nas misturas. Im 

representam o cátion imidazólico C4C1Im
+.  
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 Observa-se também na Fig 34 que o primeiro pico dos pares cátion-cátion 

aparece em menores distâncias para [C4C1Im][OAc] em relação a [C4C1Im][C(CN)3], 

o que é explicado pelas diferenças de tamanho dos ânions. Para [C4C1Im][C(CN)3], 

um pequeno pré-pico na função de correlação de pares ânion-ânion pode ser 

observado em distâncias curtas (4 Å), o que está provavelmente relacionado à forma 

plana do ânion C(CN)3
−.  

 

 

Fig 35. Funções de distribuição espacial de oxigênios de OAc− (verde) e nitrogênios 

de C(CN)3
− (vermelho) ao redor dos cátions C4C1Im

+ em função da composição. 

Isosuperfícies são mostradas com 2 vezes a densidade atômica normalizada das 

misturas simuladas [C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x.  

 

 As funções de distribuição radial entre átomos específicos dos íons nos 

líquidos iônicos puros e nas misturas são mostradas nas Figs S4 e S5 (Apêndice B). 

A análise mostra a presença de uma primeira camada de contato em ca. 2.5 Å entre 

os átomos de hidrogênio do anel imidazólio e átomos de oxigênio do OAc− ou 

átomos de nitrogênio do C(CN)3
−. Estas distâncias sugerem a presença de ligações 

de hidrogênio entre estes sítios de interação. Com intuito de esclarecer a 

direcionalidade destas interações foram calculadas as funções de distribuição 

espacial de sítios específicos dos ânions ao redor do cátion C4C1Im
+ em função da 

composição da mistura (Fig 35). Observa-se que o ânion OAc− tende a se posicionar 

OOAc
-
 

NC(CN)3
- 

xC(CN)3            0.00           0.25           0.50           0.75           1.00 
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preferencialmente no plano do anel imidazólio, próximo aos átomos de hidrogênio, 

enquanto o ânion C(CN)3
− é mais difuso e com significativa probabilidade acima e 

abaixo do anel imidazólio. Este resultado também revela que o ânion acetato é 

associado com o cátion imidazólico através de ligações de hidrogênio especificas.  

 

 

Fig 36. Densidade de probabilidade de se encontrar ligação de hidrogênio a 

distancia intermolecular, rH...Y, e o ângulo, α, entre os vetores C-H...Y (a) H2...O; (b) 

H4,5...O; (c) H2...N; (d) H4,5...N, obtidos para as misturas 

[C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x a 343 K.  

 

 As análises em nível molecular por espectroscopia vibracional, 1H-RMN e 

funções de distribuição radial confirmam que a rede de ligações de hidrogênio muda 

em função da composição da mistura. O número de ligações de hidrogênio foi 

quantificado nas misturas [C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x adotando como critério de 

ligações de hidrogênio que distâncias H...Y são menores que 3.0 Å e que ângulos C-

H...Y são menores que 45°. Y representa átomos eletronegativos aceptores de 

ligações de hidrogênio; O no caso de OAc− ou N no caso de C(CN)3
−. As distâncias 
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de corte escolhidas para OAc− (2.8 Å) e para C(CN)3
− (3.0 Å) foram feitas 

considerando os máximos de probabilidade observados nos histogramas de ângulo–

distância (Fig 36). O ângulo de corte de 45° foi escolhido por ser o ângulo mais 

próximo do critério comumente usado para água (30°) e onde é observada uma 

probabilidade consideravelmente alta. A Fig 36 também revela uma interação menos 

específica para o par C4C1Im
+ – C(CN)3

−.  

 

 

Fig 37. Número de ligações de hidrogênio por ânion estabelecidas entre os ânions 

OAc− e C(CN)3
− e o cátion C4C1Im

+ nas misturas [C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x. 

Círculos correspondem a átomos de hidrogênio na posição C2 do anel imidazólico 

com OAc− () ou C(CN)3
− (). Quadrados correspondem a ambos os hidrogênios 

nas posições C4 e C5 do anel imidazólico com OAc− () ou C(CN)3
−. As ligações de 

hidrogênio foram calculadas usando distâncias e ângulos de 2.8 Å e 45° para OAc− 

e de 3.0 Å e 45° para C(CN)3
−.  

 

 O número de ligações de hidrogênio estabelecido por cada ânion está 

representado na Fig 37 em função da composição da mistura. Ao comparar os dois 

ânions observa-se que OAc− estabelece mais ligações de hidrogênio com o cátion 

C4C1Im
+, em comparação a C(CN)3

−, em toda faixa de composição. O número de 
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ligações de hidrogênio que OAc− estabelece com H4 e H5 diminui ligeiramente com 

o aumento de C(CN)3
− na mistura. Com H2 o comportamento é diferente e observa-

se um aumento de ligações de hidrogênio estabelecidas com o ânion OAc−. Este 

resultado sugere que a adição de C(CN)3
− induz uma associação preferencial do 

OAc− com o átomo de hidrogênio mais ácido na posição C2 do anel imidazólico do 

cátion. Por outro lado, a adição de OAc− ao [C4C1Im][C(CN)3] puro diminui o número 

de ligações de hidrogênio estabelecidas entre o ânion C(CN)3
− e os átomos de 

hidrogênio nas posições C2, C4 e C5 do anel imidazólico. Este resultado também 

sugere interações menos específicas entre C4C1Im
+ e C(CN)3

−.  

 A competição entre os dois ânions pelo sítio mais ácido do anel imidazólico foi 

também observado para outras misturas. 30-32,59,60 Assim como no caso presente da 

mistura [C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x, foi mostrado que interações entre cátions e 

ânions nas outras misturas dependem de sua composição relativa. Os ânions mais 

associativos interagem preferencialmente com o hidrogênio na posição C2 do anel 

imidazólico enquanto que ânions mais volumosos e não associativos se localizam 

preferencialmente acima e abaixo do plano do anel imidazólico. Muitas das misturas 

estudadas anteriormente consistem em ânions pequenos e quase esféricos (i.e. 

cloreto ou tiocianato30-32,59,60), gerando misturas com comportamento próximo à 

idealidade (dados de entalpia de mistura indisponíveis), o que é muito diferente da 

mistura considerada aqui.  

 Mais informações sobre a energia das misturas foram obtidas calculando-se 

as contribuições de van de Waals e de Coulomb de cada mistura a partir da 

decomposição da energia de configuração geral (Fig 38). Os exatos valores 

calculados estão listados na Tabela S4.  
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 Observa-se que a energia total aumenta (torna-se menos negativa) quando a 

mistura se torna mais rica no ânion C(CN)3
−. A contribuição de van de Waals é 

essencialmente independente da composição da mistura, enquanto que a 

contribuição eletrostática é mais atrativa (mais negativa) em elevadas concentrações 

de OAc−. Como observado na Tabela S4, foi possível estimar a entalpia de mistura 

dos líquidos iônicos sendo previsto uma mistura exotérmica, de acordo com os 

resultados experimentais apresentados acima, embora o resultado por simulação 

subestime os valores de entalpia de mistura (−0.7 kJ mol−1).  

 

 

Fig 38. Energia total (barras pretas); contribuição de van der Waals para a energia 

total (barras listradas) e contribuição de Coulomb para a energia total (barras cinza). 

A energia total inclui termos intramoleculares e, portanto, não é simplesmente a 

soma das contribuições van der Waals e Coulomb, que são provenientes de termos 

não ligados (intermoleculares). Os termos eletrostáticos de longo alcance estão 

incluídos nos termos van der Waals e Coulomb.  

 

4.3.1.3. Conclusões  

 As propriedades das misturas [C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x podem ser 

atribuídas a uma reorganização da rede de ligações de hidrogênio ao substituir o 

ânion acetato pelo ânion tricianometanida. No [C4C1Im][OAc] puro, o ânion 
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estabelece ligações de hidrogênio com os três hidrogênios do anel imidazólico nas 

posições C2, C4 e C5. O aumento da concentração do ânion C(CN)3
− na mistura, 

que é menos associativo e mais volumoso que o acetato, favorece a localização dos 

átomos de oxigênio do ânion OAc− na posição C2 do anel imidazólico. Este 

comportamento gera a uma entalpia de mistura negativa e causa uma expansão do 

volume molar da mistura.  

 Curiosamente, enquanto a viscosidade da mistura diminui drasticamente com 

o aumento da concentração de C(CN)3
−, como esperado, observa-se um desvio 

negativo da viscosidade em relação ao valor estimado a partir da média das 

viscosidades dos líquidos iônicos puros. Este resultado indica um comportamento 

dinâmico complexo das misturas, também evidenciado pelo comportamento dos 

coeficientes de autodifusão dos diferentes íons em função da composição da 

mistura.  

 As propriedades dinâmicas da mistura [C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x e sua 

compreensão em nível molecular estabelecem a base para o uso de líquidos iônicos 

baseados carboxilatos em diferentes aplicações. Esta família de líquidos iônicos 

apresenta propriedades promissoras para várias aplicações, por exemplo, para a 

captura e separação de gases. 11,23,24  
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4.3.2. ABSORÇÃO DE CO2  

 

4.3.2.1. Motivação  

 

 Líquidos iônicos baseados em ânions carboxilados apresentam propriedades 

que têm sido exploradas na dissolução de materiais lignocelulósicos, na separação 

de gases e em distintas aplicações em catálise, e químicas de coordenação e 

supramolecular. 1-4 Em particular, acetatos de metilimidazólio, [CnC1Im][OAc], são 

bastante conhecidos por sua capacidade de absorver quimicamente elevadas 

quantidades de dióxido de carbono por meio de uma reação entre o CO2 e o cátion 

imidazólico. 1,5-9  

 Apesar da favorável capacidade de absorção de CO2, o transporte de massa 

e, portanto, a cinética de reação em líquidos iônicos carboxilatos são lentos devido à 

sua elevada viscosidade a temperaturas próximas da ambiente. Dentre algumas 

estratégias para superar esta limitação de líquidos iônicos carboxilados, uma 

consiste em misturá-los com líquidos moleculares ou iônicos menos viscosos. 10,11 

Esta abordagem se mostra promissora à medida que ao misturar líquidos iônicos, 

em vez de sintetizar novos, é possível controlar as interações cátions–ânions e 

assim expandir a gama de propriedades e a versatilidade desses solventes. Além 

disso, a mistura com outro líquido iónico pode ser vantajosa em relação à mistura 

com um solvente molecular, uma vez que podem ser obtidos fluidos de pressões de 

vapor insignificantes, viscosidades mais baixas e ao mesmo tempo manter as 

propriedades de solvatação dos líquidos iônicos carboxilados.  

 Misturas de líquidos iônicos já foram usadas para ajustar as propriedades 

físicas de líquidos absorvedores de CO2, incluindo misturas contendo um ânion 
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carboxilato. Baltus et al. 12 determinaram a constante de Henry do CO2 numa mistura 

de bis(trifluorometilsulfonil)imida de 1-metil-3-octilimidazólio ([C8C1Im][NTf2]) com 

bis(trifluorometilsulfonil)imida de 1-metil-3-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-

tridecafluorooctil)imidazólio ([C8F13C1Im][NTf2]). Os autores concluíram que o valor 

de solubilidade medido experimentalmente para a mistura está em excelente 

concordância com o valor previsto a partir da média ponderada das solubilidades 

dos líquidos iônicos puros. Finotello et al. 13 mediram experimentalmente a 

solubilidade de CO2, CH4 e N2 em misturas de bis(trifluorometilsulfonil)imida de 1-

etil-3-metilimidazólio ([C2C1Im][NTf2]) com tetrafluoroborato de 1-etil-3-metilimidazólio 

([C2C1Im][BF4]). Foi concluído que misturas de líquidos iônicos podem aumentar a 

seletividade do CO2 em relação a CH4 e N2 ao controlar o volume molar da mistura. 

Pinto et al. mediram a absorção de CO2 em diversas misturas binárias de líquidos 

iônicos contendo o ânion etilsulfato (EtSO4
−).14-16 Observou-se para três misturas 

diferentes que a constante de Henry não é linearmente dependente da 

composição,14,15 mostrando que a capacidade de absorção de CO2 nas misturas de 

líquidos iônicos difere da simples média ponderada da capacidade de absorção dos 

líquidos iônicos puros. Shiflett e Yokozeki 6 estudaram a absorção de CO2 em 

acetato de 1-etil-3-metilimidazólio ([C2C1Im][OAc]) misturado com trifluoracetato de 

1-etil-3-metilimidazólio ([C2C1Im][TFA]). Mesmo na presença de ambas as 

contribuições química e física para a absorção total, a capacidade de absorção de 

CO2 da mistura equimolar mostrou-se igual ao valor previsto a partir da média das 

capacidades dos componentes da mistura. Kanakubo et al. estudaram a absorção 

de CO2 em misturas de [C4C1Im][OAc] com [C4C1Im][NTf2].
17,18 Foi observado que a 

capacidade de absorção de CO2 nestas misturas dependem da concentração de 
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[C4C1Im][OAc], i.e., a absorção de CO2 na mistura é igual à simples média 

ponderada da capacidade de absorção dos líquidos iônicos puros correspondentes.  

 Aqui nós estudamos a capacidade de absorção de CO2 nas misturas de 

acetato de 1-butil-3-metilimidazólio, [C4C1Im][OAc], com tricianometanida de 1-butil-

3-metilimidazólio, [C4C1Im][C(CN)3] (Fig 25). A escolha pelo ânion tricianometanida 

consiste nas propriedades observadas em líquidos iônicos formados por C(CN)3
−, 

como baixa viscosidade e capacidade de absorção de CO2 relativamente alta.19,20 

Como mostrado anteriormente no estudo das misturas, gera-se fluidos mais 

expandidos e menos viscosos ao misturar [C4C1Im][OAc] com [C4C1Im][C(CN)3], 

como revela o volume de excesso positivo e os coeficientes de autodifusão mais 

rápidos. Para entender como a adição de C(CN)3
− afeta a absorção de CO2 por 

[C4C1Im][OAc], a termodinâmica de absorção de CO2 por [C4C1Im][OAc](1-x)[C(CN)3]x 

foi caracterizada em função da composição, x, e o comportamento encontrado foi 

relacionado com as interações moleculares e a estrutura do líquido iônico.  

 

4.3.2.2. Resultados e Discussões  

 

 A absorção de dióxido de carbono nos líquidos iônicos puros e em suas 

misturas foi medida experimentalmente em pressões parciais do gás entre 43 e 687 

mbar e temperaturas entre 303 K e 343 K. A absorção a baixas pressões está 

reportada em fração molar do gás na Tabela S1 (Apêndice C) e Fig 39. Como 

esperado para os líquidos iônicos puros, observa-se que a absorção do CO2 é muito 

menor em [C4C1Im][C(CN)3] que em [C4C1Im][OAc]. Esta diferença pode ser 

atribuída a reação química do gás com o [C4C1Im][OAc] por meio do mecanismo 

envolvendo a formação de carbeno, uma espécie intermediária altamente reativa.21-
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24 Nas misturas [C4C1Im][OAc](1-x)[C(CN)3]x, o aumento da concentração de C(CN)3
− 

provoca uma diminuição da capacidade de absorção de CO2 com um concomitante 

aumento da cinética de absorção do gás devido ao aumento da fluidez da fase 

líquida (seção 4.3.1).  

 

 

Fig 39. Absorção de CO2 por [C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x em função da temperatura 

e composição. Símbolos representam: () [C4C1Im][OAc] puro, ou x = 0; () 

x = 0.2522; () x = 0.5015; () x = 0.7487 e () [C4C1Im][C(CN)3] puro, ou x = 1.  

 

 O efeito da temperatura na absorção de CO2 é diferente nos líquidos iônicos 

puros, sendo o comportamento das misturas comparável ao observado para o 

[C4C1Im][OAc] puro. Estes resultados sugerem que a energética do processo de 

absorção de CO2 das misturas é semelhante àquela do líquido iônico [C4C1Im][OAc]. 

 A absorção de CO2 nas misturas [C4C1Im][OAc](1-x)[C(CN)3]x foi medida 

também a temperatura constante (303 K) em função da pressão parcial do gás. Os 

valores de absorção de CO2 representados em fração molar do gás estão listados na 

Tabela S2 e apresentados na Fig S1 (Apêndice C). Os valores obtidos para a 

absorção do gás nas misturas são muito próximos àqueles estimados a partir da 
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média da absorção de CO2 dos componentes puros, mesmo coexistindo ambos os 

mecanismos químico e físico. Este comportamento foi reportado por outros grupos 

6,16,18 que estudaram a absorção de CO2 em misturas contendo um líquido iônico 

baseado em cátion imidazólicos e no ânion acetato. Por exemplo, Shiflett e Yokozeki 

6 observaram que a absorção de CO2 nas misturas [C2C1Im][OAc](1-x)[TFA]x é muito 

bem estimada usando a média molar da absorção obtida para os componentes 

puros. Kanakubo et al. 18 reportaram que a absorção de CO2 nas misturas 

[C4C1Im][OAc](1-x)[NTf2]x é proporcional à quantidade de ânions acetato na mistura, 

mostrando que a estequiometria da reação entre o líquido iônico e o gás não é 

afetada pelo ânion NTf2
−.  

 A absorção de CO2 em ambos os líquidos iônicos puros [C4C1Im][OAc] e 

[C4C1Im][C(CN)3] foi previamente reportada na literatura. Os valores reportados 

foram comparados com os resultados experimentais obtidos aqui para verificar a 

confiabilidade dos dados medidos. Apesar do efeito da água na capacidade de 

absorção de CO2 (Tabela S3, Apêndice C) em líquidos iônicos baseados no ânion 

acetato, 8 os dados experimentais obtidos concordam com os valores encontrados 

na literatura (Figs S2 e S3, Apêndice C).  

 Espectros RMN de 1H e 13C foram obtidos para ambos os líquidos iônicos 

puros e para a mistura equimolar antes e após a absorção do CO2 a 298 K e 10 bar. 

Para identificar as espécies envolvidas na absorção do gás foram usados os picos 

de RMN na região do anel imidazólio, cujas atribuições são bem estabelecidas. 25-27 

Após a absorção de CO2, observa-se na Fig 40 o aparecimento de 5 picos no 

espectro 13C RMN do [C4C1Im][OAc] puro e da mistura equimolar. Estes picos são 

atribuídos ao zwiteríon neutro que é produto de reação, 1-butil-3-metilimidazolio-2-

carboxilato ([C4C1Im
+-CO2

-]) 24,26 e ao CO2 que não reagiu com o líquido iônico. A 
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formação do imidazólio carboxilado [C4C1Im
+-CO2

-] é também identificada pelo 

espectro 1H RMN.  

 

 

Fig 40. Espectros 13C RMN das amostras de [C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x antes 

(painel da esquerda) e depois (painel da direita) da absorção de CO2 em (a) 

[C4C1Im][OAc] puro, ou x = 0; (b) x = 0.5007 e (c) [C4C1Im][C(CN)3] puro, ou x = 1. 

Símbolo  corresponde a picos do ânion C(CN)3
−.  

 

 No espectro 1H RMN observa-se o surgimento de 3 picos após a absorção do 

CO2 (Fig 41). O pico observado em ca. 17 ppm, marcado com o símbolo , é 

atribuído ao hidrogênio do grupo carboxila, COOH, do ácido acético produzido na 

reação. 26 Uma segunda evidência (indireta) da formação de ácido acético é 

observada no espectro de 13C mostrado na Fig 42. O pico atribuído ao carbono do 

grupo metila de CH3COOH é deslocado para menores valores de deslocamento 

químico (downfield) em ambos os espectros de [C4C1Im][OAc] puro e da mistura 

equimolar. 26 Nenhuma evidência dos produtos de reação é observada nos 

Deslocamento químico / ppm 
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espectros de [C4C1Im][C(CN)3] após a absorção de CO2. Portanto, estes resultados 

mostram que os produtos de reação observados em [C4C1Im][OAc] puro após a 

absorção de CO2 são também formados nas misturas [C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x. A 

reação de carboxilação entre CO2 e o cátion imidazólico não foi impedida pelo ânion 

C(CN)3
−. 

 

 

 

 

Fig 41. Espectros 1H RMN das amostras de [C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x antes (painel 

da esquerda) e depois (painel da direita) da absorção de CO2 em (a) [C4C1Im][OAc] 

puro, ou x = 0; (b) x = 0.5007 e (c) [C4C1Im][C(CN)3] puro, ou x = 1. Para atribuição 

dos picos ver Fig 40. Símbolo  corresponde ao hidrogênio do grupo COOH do 

ácido acético formado após a absorção do gás.  

 

 

Deslocamento químico / ppm 
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Fig 42. Espectros 13C RMN das amostras de [C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x antes (a) e 

depois (b) da absorção de CO2 em [C4C1Im][OAc] puro, ou x = 0 (painel da 

esquerda) e mistura x = 0.5007 (painel da direita).  

 

 

 Os coeficientes de difusão das espécies em solução foram medidos usando 

DOSY-RMN e estão apresentados na Tabela 5 e Fig 43. Antes da absorção de CO2 

(Fig 43a), as difusividades de ambos os cátions e os ânions no [C4C1Im][OAc] puro 

são praticamente iguais (0,70 e 0,73 x 10-11 m2 s-1, respectivamente), compatível 

com uma forte associação entre cátions e ânions (seção 4.3.1).28,29 Por outro lado, o 

ânion difunde mais rápido que o cátion no caso do [C4C1Im][C(CN)3] puro (8,79 e 

8,96 x 10-11 m2 s-1, respectivamente), como seria esperado considerando suas 

massas relativas. Nas misturas [C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x, o aumento da fração 

molar de C(CN)3
− causa um aumento da difusividade de todos os íons, o que é 

compatível com a diminuição de viscosidade (seção 4.3.1). A difusividade do ânion 

OAc− não aumenta tanto quanto aquelas dos íons C4C1Im
+ e C(CN)3

− devido à forte 

associação do ânion acetato com o cátion imidazólio. Os resultados obtidos aqui a 

298 K concordam com aqueles obtidos a 323 K (seção 4.3.1).  

 

Deslocamento químico / ppm 
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Fig 43. Coeficientes de difusão de C4C1Im
+ (), OAc− (), e C(CN)3

− () antes (a) e 

depois (b) da absorção de CO2. () e () representam o produto de reação 

[C4C1Im
+-CO2

-] (b) e o CO2 não reagido (c), respectivamente.  

 

 

Tabela 5. Coeficientes de difusão nas misturas [C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x antes e 

após a absorção de CO2 a 298 K.  

D / 10-11 m2 s-1  

xC(CN)3 C4C1Im
+ OAc− C(CN)3

− C4C1Im
+-CO2

- CO2 

Antes da absorção de CO2  

0,00   0,70 0,73    
0,25   2,00 1,79   2,25   
0,50   3,25 2,76   3,53   
0,75   5,64 4,70   6,09   
1,00   8,79    8,96   

Após a absorção de CO2 

0,00   2,13 2,18    2,19 19,70 
0,25   4,50 3,67   4,55   3,61  
0,50   5,80 4,60   6,18   4,80 35,50 
0,75   9,40 7,50 10,15 10,15 47,60 
1,00 11,90  12,70  54,90 

 

 Os coeficientes de difusão das espécies também foram medidos depois da 

absorção do gás para avaliar o efeito do CO2 nas propriedades de transporte dos 

líquidos. Para o [C4C1Im][OAc] puro, o cátion C4C1Im
+ e o ânion OAc− difundem 

aproximadamente 67% mais rápido depois da absorção de CO2 (Tabela 5 e Fig 43a-

b). Para o [C4C1Im][C(CN)3] puro, o cátion C4C1Im
+ e o ânion C(CN)3

− difundem 

aproximadamente 26% e 29% mais rápido após a absorção do gás, 

respectivamente. No caso das misturas [C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x, onde x = 0,25, 
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0,50 e 0,75, os coeficientes de difusão para os cátions e ânions aumentam cerca de 

51%, 43% e 39%, respectivamente. Essa dinâmica intensificada de líquidos iónicos 

após a absorção de CO2 é conhecida para outros líquidos iônicos, especialmente 

para o [C4C1Im][PF6]. 
30-32  

 Com base no trabalho de Liu et al., 30 as maiores intensificações da dinâmica 

observada aqui nas amostras ricas no ânion OAc− é devido à maior absorção de 

CO2 apresentada por estas amostras. O valor do coeficiente de autodifusão do 

produto de reação zwiteriônico [C4C1Im
+-CO2

-] quase iguala aos valores medidos 

para OAc− (xC(CN)3 = 0,00, 0,25, 0,50) ou C(CN)3
− (xC(CN)3 = 0,75, Tabela 5), 

dependendo da composição da mistura. Este comportamento não era esperado, 

uma vez que uma forte interação entre o hidrogênio na posição C2 de um cátion 

C2C1Im
+ (não reagido) e o grupo carboxilato do zwiteríon [C2C1Im

+-CO2
-] foi 

observada na estrutura de raios-X do produto monocristalino no estado sólido. 22 

Para o CO2, as difusividades mais rápidas das amostras ricas em C(CN)3
− 

concordam com as menores viscosidades observadas nas misturas na ausência de 

CO2 (Seção 4.3.1).  

 Após medir a quantidade de gás absorvido e identificar as espécies 

envolvidas na absorção de CO2, as contribuições química e física para a absorção 

total podem ser determinadas. Os dados de absorção obtidos a 303 K e pressões de 

CO2 de até 5 bar (10 bar para o [C4C1Im][OAc]) foram usados (Tabela S2 e Fig S1, 

Apêndice C) para calcular as constantes de Henry (KH) e de equilíbrio (Keq). De 

acordo com a literatura, 22,33,34 nossa isoterma modelo confirma o mecanismo de 

absorção representado na Fig 44. Este mecanismo considera uma estequimetria 1:2 

entre CO2 e [C4C1Im][OAc], formando o imidazólio carboxilado [C4C1Im
+-CO2

-] e um 
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complexo entre um ácido acético e um par iônico. As constantes de Henry (KH) e de 

equilíbrio (Keq) são expressas como: 
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onde p é a pressão de equilíbrio, φCO2 é o coeficiente de fugacidade do CO2 e xCO2 é 

a fração molar do CO2 dissolvido (considerada suficientemente pequena). As 

quantidades γcarbox, γad, e γLI; xcarbox, xad, e xLI são os coeficientes de atividade e as 

concentrações em frações molares do imidazólio carboxilado [C2C1Im
+-CO2

-], do 

complexo de ácido carboxílico e o líquido iônico não reagido, respectivamente. 

Como indicado na equação acima, a pressão de vapor foi considerada como ideal 

(φCO2  1) e a razão dos coeficientes de atividade, para calcular a constante de 

equilíbrio, foi considerada independente da concentração e incorporada no valor de 

Keq.  

 

 

 

Fig 44. Mecanismo de absorção do CO2 pelo líquido iônico [C4C1Im][OAc]. 
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 A constante de equilíbrio Keq pode ser reescrita em termos da quantidade de 

substância ao considerar a coordenada de reação  :  

 

Espécie ni 

CO2 (sol) ng(1 – ) 
[C4C1Im][OAc] nLI – 2ng 
[C4C1Im

+-CO2
-] ng 

[C4C1Im][OAc]...HOAc ng 
Total ng(1 – ) + nLI 

 

  
  2

2

21

1





gLI
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eq
nn

nnn
K




  

 

 Os dados de fração molar de CO2 em solução em função da pressão a 303 K 

(Tabela S2, Apêndice C) foram ajustados usando as equações acima para calcular 

as constantes de Henry e de equilíbrio, como apresentado na Fig 45. Primeiro, foram 

ajustadas ambas as constantes para a isoterma de absorção no [C4C1Im][OAc] puro 

e então a constante de equilíbrio Keq foi mantida constante e para determinar KH nas 

misturas [C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x. Os valores obtidos estão listados na Tabela 6 e 

as curvas obtidas a partir do ajuste estão mostradas na Fig 45. Na Fig S4 (Apêndice 

C) é mostrado que a estequiometria 1:1 não é capaz de ajustar a isoterma de 

absorção no [C4C1Im][OAc] puro, o mesmo sendo válido para as misturas dos 

líquidos iônicos.  
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Fig 45. Curvas ajustadas aos dados de absorção de CO2 (Tabela S2, Apêndice C) a 

303 K Mecanismo de absorção do CO2 pelo líquido iônico [C4C1Im][OAc]. 

 

Tabela 6. Constantes de equilíbrio, Keq, e de Henry, KH, obtidas a 303 K.  

Líquido Iônico  Keq KH / bar 

[C4C1Im][OAc] 75  2 77,8  0,6 

[C4C1Im][OAc]0,75[C(CN)3]0,25 75  2 90  2 

[C4C1Im][OAc]0,50[C(CN)3]0,50 75  2 81  3 

[C4C1Im][OAc]0,25[C(CN)3]0,75 75  2 65  2 

[C4C1Im][C(CN)3] 75  2 49,5  0,5 

 

 Os valores encontrados para [C4C1Im][OAc] ( KH = 77,8 bar e Keq = 74,8, a 

303 K) estão coerentes com o valor calculado por simulação por dinâmica molecular 

(KH = 147 bar, a 343 K) usando a rotina de energia livre (descrita no Apêndice C). 

Esta rota de cálculo é validada para CO2 em [C4C1Im][C(CN)3] puro, no qual a 

constante de Henry experimental pode ser calculada a 343 K a partir dos dados da 

Tabela S1 – KH(exp) = 104,6 bar – e comparada com a calculada por simulação por 

dinâmica molecular – KH(sim) = 126 bar. Valores intermediários de 

KH(sim) = 141 bar, 136 bar e 131 bar a 343 K foram obtidos para as misturas 

[C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x com x = 0,25, 0,50 e 0,75, respectivamente.  
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 É importante mencionar que nas simulações por dinâmica molecular são 

consideradas apenas interações físicas entre o CO2 e o fluido iônico. Isso significa 

que a simulação não considera a reação entre o gás e o líquido, mas apenas as 

interações entre as espécies.  

 Os experimentos de absorção de CO2 mostram que a presença do ânion 

C(CN)3
− não afeta significativamente a constante de equilíbrio, sendo que a 

absorção física é influenciada, como mostra a variação das constantes de Henry 

obtidas a partir do ajuste de curva. É importante notar que o tratamento 

termodinâmico realizado aqui para o cálculo das constantes KH e Keq não considera 

o efeito da composição da mistura na não idealidade das soluções.  

 

 

Fig 46. Funções de distribuição radial, g(r), entre os centros de massa de cátions e 

ânions antes (linhas sólidas) e após (linhas tracejadas) a absorção de CO2 em (a) 

[C4C1Im][OAc] puro, (b) mistura equimolar [C4C1Im][OAc]0,5[C(CN)3]0,5 e (c) 

[C4C1Im][C(CN)3] puro. 

 

 Simulações por dinâmica molecular das soluções de CO2 nas misturas 

[C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x também permitem explorar em mais detalhes a estrutura 

molecular das soluções, mesmo não considerando a reação química. A Fig 46 

mostra as funções de correlação entre cátions e ânions antes e depois da absorção 

de CO2. Como esperado, 8,35,36 tanto as intensidades quanto as posições de 
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máximos e mínimos das funções de distribuição radial cátion-ânion não mudam 

significativamente com CO2, sugerindo que a estrutura geral do fluido iônico não é 

afetada pela absorção do gás. As funções de distribuição radial entre átomos 

selecionados dos íons e do CO2 são exibidas na Fig 47 e mostram que, em todas as 

misturas, o CO2 é solvatado preferencialmente na proximidade dos ânions e também 

perto do carbono terminal da cadeia butílica do cátion imidazólio.  

 

 

Fig 47. Funções de distribuição radial entre átomos, g(r), para as soluções de CO2 

em (a) [C4C1Im][OAc] puro, (b) [C4C1Im][C(CN)3] puro e misturas 

[C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x com (c) x = 0,25, (d) x = 0,50 e (e) x = 0,75.  

 

 As características estruturais das soluções de CO2 em 

[C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x podem ser percebidas e confirmadas nas funções de 

distribuição espacial tridimensionais mostradas na Fig 48. A distribuição da 

densidade local de sítios atômicos de OAc−, C(CN)3
− e C4C1Im

+ em torno do CO2 

são representadas para diferentes composições da mistura. As funções de 

distribuição espacial mostram que o CO2 é principalmente solvatado pelos ânions 
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em torno de seu átomo de carbono, CCO2. Além disso, o papel desempenhado pelo 

cátion C4C1Im
+ na solvatação de CO2 torna-se mais pronunciado ao aumentar a 

quantidade do ânion C(CN)3
− na mistura, como mostrado pelo aumento da 

distribuição de densidade local de C2, C4 e C5 em torno dos átomos de oxigênio do 

CO2. A função de distribuição espacial do CCO2 em torno do cátion C4C1Im
+ confirma 

essas observações.  

 

 

Fig 48. Funções de distribuição espacial do oxigênio de OAc− (OOAc), nitrogênio de 

C(CN)3
− (NC(CN)3) e carbonos C2 (C2Im) e C4/C5 (C4/C5Im) do anel de C4C1Im

+ em 

torno do CO2 em função da composição da mistura. As isosuperfícies são mostradas 

em 1,6 vezes da densidade atômica normalizada das misturas. Na linha inferior, as 

isosuperfícies do carbono de CO2 (CCO2) em torno no cátion C4C1Im
+ são mostradas 

em 2 vezes da densidade atômica normalizada das misturas. Ver Fig 40 para 

numeração dos átomos de C4C1Im
+.  

 

 A energia global de configuração do sistema das soluções de CO2 em 

[C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x foi decomposta para avaliar as interações físicas 

presentes nas soluções. A Fig 49a mostra que o aumento do ânion C(CN)3
− na 
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mistura provoca um aumento (menos negativa) na energia total. O efeito da 

composição do ânion para a contribuição de van der Waals é essencialmente 

inexistente, enquanto os sistemas com maiores concentrações de OAc− têm 

contribuição eletrostática mais atrativa.  

 

 

Fig 49. (a) Energia total de configuração das misturas [C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x 

(barras pretas) e suas contribuições de Coulomb (barras cinzas) e de van de Waals 

(barras listradas). A energia total inclui os termos ligados (intramoleculares) e, 

portanto, não é apenas uma soma das contribuições van der Waals e Coulomb, que 

são principalmente provenientes de termos não ligados (intermoleculares). Os 

termos eletrostáticos de longo alcance estão incluídos nos termos van der Waals e 

Coulomb. (b) Energia total de configuração das misturas [C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x 

na ausência (barras pretas) e presença (barras cinza listradas) de CO2. 

 

 O efeito do CO2 nas misturas [C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x foi verificado 

comparando a energia de configuração total calculada na ausência28 e na presença 

das moléculas de gás. A Fig 49b mostra que as moléculas de gás tornam os íons 

menos coesos (energia menos negativa), com ambas as contribuições para que a 

energia total (Coulomb e van der Waals) menos significativas na presença de CO2 

(Fig S5, Apêndice C).  

 É interessante notar que as constantes de Henry calculadas por simulação 

molecular a 343 K ou ajustadas aos dados experimentais (Tabela 6) diminuem 

quando a concentração de OAc− diminui, apontando para uma maior absorção física 
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de CO2 na presença de maiores concentrações do ânion C(CN)3
−, que compete com 

o gás para interagir com os cátions. Estes resultados estão de acordo com o 

aumento dos coeficientes de autodifusão dos íons após a absorção de CO2. O 

aumento no transporte de massa pode ser atribuído à presença de CO2 absorvido 

que enfraquece as interações cátion-ânion, contribuindo também para uma 

diminuição da viscosidade, um aumento na condutividade iónica e nos coeficientes 

de autodifusão de íons, como observado em outros líquidos iónicos. 30,37-39  

 

4.3.2.3. Conclusões  

 

 A absorção de dióxido de carbono em fração molar nas misturas de dois 

líquidos iônicos que compartilham um cátion comum — [C4C1Im][OAc] e 

[C4C1Im][C(CN)3] — diminui com o aumento da concentração do ânion C(CN)3
− e 

com o aumento de temperatura. Observa-se que, a 303 K, a absorção de CO2 pelas 

misturas é aproximadamente igual à média daquelas observadas nos líquidos 

iônicos puros.  

 O mecanismo de absorção de CO2 foi identificado seguindo as espécies em 

solução por espectroscopia RMN, modelando os dados de absorção experimental e 

calculando o potencial químico do gás em solução por simulação de dinâmica 

molecular. De acordo com trabalhos anteriores sobre líquidos iônicos à base do 

ânion acetato, foram identificados os produtos da reação química que ocorre entre o 

líquido iônico [C4C1Im][OAc] e o CO2, seguindo uma estequiometria 2:1.  

 Ao aplicar um tratamento termodinâmico apropriado, assumindo que as 

soluções são ideais, foi possível estimar as constantes de equilíbrio e as constantes 

de Henry para as diferentes misturas estudadas, obtendo assim uma ideia da 
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importância relativa das contribuições químicas e físicas para a absorção total do 

gás. Verificou-se que a presença do ânion C(CN)3
− não afeta significativamente a 

reação química do CO2 com o solvente (a constante de equilíbrio é mantida), mas 

diminui as constantes de Henry, apontando para maiores absorções físicas do gás. 

A absorção total em fração molar é menor, conforme esperado, já que os reagentes 

que participam da reação química com o gás estão mais diluídos. 

 Observou-se também que as difusividades de todos os íons aumentam 

quando a concentração do ânion C(CN)3
− aumenta nas misturas, sendo a variação 

menos importante para o ânion OAc− (explicada por uma associação mais forte 

desse ânion com o cátion C4C1Im
+, evidenciado também por simulação molecular). 

Os íons difundem muito mais rapidamente na presença de CO2, observando-se a 

maior variação neste caso para o ânion OAc− nas soluções de CO2 em 

[C4C1Im][OAc] puro.  

 Conclui-se que a presença do ânion tricianometanida, C(CN)3
−, não afeta a 

absorção química de CO2 por líquidos iônicos imidazólicos baseados no ânion 

acetato, mas melhora consideravelmente a transferência de massa aumentando a 

fluidez do líquido absorvente. 
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 A utilização de líquidos iônicos como solventes absorvedores de CO2 foi 

explorada utilizando uma dupla abordagem experimental, uma termodinâmica e 

outra espectroscópica. Os solventes absorvedores, líquidos iônicos puros ou suas 

misturas, tiveram suas propriedades macro e microscópicas investigadas para 

avaliar o efeito de variáveis do solvente na absorção do CO2.  

 O efeito do CO2 na estrutura de líquido iônicos foi investigado utilizando 

espectroscopia Raman e líquidos iônicos formados pelo cátion C2C1Im
+ e pelos 

ânions SCN-, N(CN)2
- e C(CN)3

-. Com o intuito de sondar o domínio polar dos 

líquidos iônicos, foi estudado o efeito da pressão de CO2 na posição das bandas de 

estiramento simétrico de grupos CN dos ânions. Diferente dos resultados reportados 

na literatura, a maioria dos quais foram obtidos por simulação por dinâmica 

molecular, foi observada uma modificação das interações iônicas no domínio polar 

dos líquidos iônicos. Esta modificação estrutural provocada pelo CO2 mostrou-se 

dependente da intensidade das interações entre cátions e ânions do líquido iônico.  

 A possibilidade de modular as interações iônicas de líquidos iônicos para 

obter um fluido com propriedades desejadas para uma aplicação específica foi 

explorada utilizando duas misturas. A primeira explora o efeito de certos grupos 

funcionais nas propriedades dos fluidos e em sua capacidade de absorção de CO2. 

Foram estudadas, portanto, misturas do líquido iônico [N4111][NTf2] com dimetil éter 

de polietilienoglicol, PEO, de diferentes tamanhos de cadeia. A segunda estratégia 

explorada para modular as interações iônicas consiste na utilização de um terceiro 

íon na tentativa de reduzir a viscosidade de líquidos iônicos carboxilatos. Deste 

modo, misturas de [C4C1Im][Ac] com [C4C1Im][C(CN)3] foram estudadas em função 

da composição.  



5. Considerações finais  
_____________________________________________________________________________ 

148 

 As misturas de [N4111][NTf2] com PEO apresentaram valores negativos de 

entalpia de mistura, mixH < 0, sugerindo interações favoráveis entre [N4111][NTf2] e 

PEO. Os espectros Raman confirmam a associação favorável entre o cátion N4111
+ e 

os grupos éter das cadeias de PEO, cujas cadeias poliméricas provavelmente 

envolvem o cátion. Estas interações com as cadeias de PEO refletem diretamente 

na dinâmica do sistema, apresentando forte dependência com o tamanho da cadeia 

polimérica. O aumento da quantidade de CO2 absorvida com o aumento da 

quantidade de PEO na mistura pode ser explicado por interações mais favoráveis 

entre o gás e o polímero, como mostrado pelo aumento das negativas entalpias de 

solvatação do CO2 nas misturas. 

 No caso das misturas [C4C1Im][Ac](1-x)[C(CN)3]x, as propriedades físico-

químicas observadas, como a diminuição da viscosidade do fluido com a adição de 

C(CN)3
-, podem ser atribuídas a uma reorganização da rede de ligações de 

hidrogênio. Verificou-se que a presença do ânion C(CN)3
- não afeta 

significativamente a reação química do CO2 com o solvente (a constante de 

equilíbrio é mantida), mas diminui as constantes de Henry, apontando para maiores 

absorções físicas do gás. A absorção total em fração molar é menor, conforme 

esperado, já que os reagentes que participam da reação química com o gás estão 

mais diluídos. Conclui-se que a presença do ânion C(CN)3
- não afeta a absorção 

química de CO2 por líquidos iônicos imidazólicos baseados no ânion acetato, mas 

melhora consideravelmente a transferência de massa aumentando a fluidez do 

líquido absorvente.  

 Os resultados apresentados nesta tese ilustram a versatilidade de 

propriedades físico-químicas apresentadas por líquidos iônicos, as quais podem ser 

modificadas ao escolher um íon diferente, ou ao misturar com outras espécies 
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iônicas ou moleculares. Ilustram também que o estudo termodinâmico e 

espectroscópico destes materiais iônicos auxilia no entendimento de questões 

científicas mais fundamentais de soluções de gases em líquidos.  
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APÊNDICE A 

 

EFEITO DA ADIÇÃO DE UM POLÍMERO EM UM LÍQUIDO IÔNICO  

 

 

Fig S1. Comparação das densidades experimentais com aquelas reportadas na 

literatura. Dados reportados para (a) [N4111][NTf2] () foram obtidos do trabalho de 

Jacquemin et al. 1 (), Deng et al. 2 (), Liu et al. 3 (), Domanska et al. 4 () e 

Bhattacharjee et al. 5 (Δ) ; (b) PEO222 () foram obtidos de Comunas et al. 6 (), 

Kodama et al. 7 (), Begum et al. 8 (), Zivkovic et al. 9 () e Carvalho et al. 10 (Δ) ; 

(c) PEO500 () foram obtidos de Sadeghi et al. 11 ().  = 100*(lit-exp)/exp.   
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Fig S2. Volume molar, Vm, de misturas de [N4111][NTf2] com PEO222 (), PEO500 

() e PEO1000 () em função da fração molar de PEO a 353K. 

 

 

 

 

Fig S3. Contração de volume devido a mistura do líquido iônico [N4111][NTf2] com os 

polímeros PEO222 (, esquerda), PEO500 (, meio) e PEO1000 (, direita) a 

353K.  
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Tabela S1. Parâmetros obtidos ao ajustar os dados experimentais de entalpia de 

excesso parcial devido a mistura de [N4111[NTf2] com PEO. Os parâmetros Ai estão 

em kJ mol-1 e as entalpias de excesso parcial molar a diluição infinita (
,E

iH ) para o 

líquido iônico (LI) e PEO em kJ mol-1.  

Mistura A0 A1 A2 
,E

LIH  
,E

PEOH  

[N4111][NTf2] + PEO222 −13.23 4.348 −2.659 −20.24 −11.54 

[N4111][NTf2] + PEO500 −20.57 −1.618 2.086 −16.87 −20.10 

[N4111][NTf2] + PEO1000 −25.18 −13.39 −4.880 −16.67 −43.45 

 

 

 

 

 

 

 

Fig S4. Desvios de viscosidade em relação a média linear ( 



n

i

iimix x
1

 ) do 

líquido iônico [N4111][NTf2] misturado com (a) PEO222, (b) PEO500 e (c) PEO1000 a 

333K () e 353K ().  
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Fig S5. Energias de interação cátion-ânion de curto-alcance em função da fração 

molar de PEO1000 obtidas do tralho de Hoher et al. 12   
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Fig S6. Espectros Raman na região das bandas mais características dos isômeros 

do ânion NTf2
- para o [N4111][NTf2] puro (a) e suas misturas com fração molar de 

x = 0.095 (b) e x = 0.206 (c) de PEO1000. Linhas pretas grossas representam os 

espectros experimentais e linhas verdes finas representam a soma das dez curvas 

Lorentzianas correspondentes às contribuições dos isômeros transóide (tracejado 

em preto) e cisóide (sólida em cinza). O procedimento de ajuste de curva foi 

realizado de acordo com o trabalho de Lassegues et al. 13 e a atribuição das bandas 

realizada por Faria et al. 14   

a 

b 

c 
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Fig S7. Espectros Raman na região das bandas mais características dos isômeros 

do ânion NTf2
- para [N4111][NTf2] puro (a) e suas misturas com frações molares de 

x = 0.2623 (b), x = 0.5007 (c) e x = 0.7506 (d) de PEO222. Linhas pretas grossas 

representam os espectros experimentais e as linhas finas azuis representam a soma 

das curvas Lorentzianas correspondentes às contribuições dos isômeros transóide 

(tracejado em preto) e cisóide (solida em cinza). O procedimento de ajuste de curva 

foi realizado de acordo com o trabalho de Lassegues et al. 13 e a atribuição das 

bandas realizada por Faria et al. 14  

 

  

a 

b 
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Fig S8. Esfera de solvatação (running numbers, 

'

0

2 )(4)'(

r

drrgrrn  ) do átomo de 

nitrogênio do cátion N4111
+ e átomos de oxigênio do ânion NTf2

- () e átomo de 

nitrogênio do cátion N4111
+ e átomos de oxigênio do PEO1000 () nas misturas 

[N4111][NTf2] + PEO1000, calculados por Hoher et al. 12 

 

 

 

 
Fig S9. Coeficientes de difusão do cátion N4111

+ (), do ânion NTf2
- () e de 

PEO1000 () nas misturas [N4111][NTf2] + PEO1000 obtidos por simulação por 

dinâmica molecular a 350K. Valores reportados por Hoher et al. 12   
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Fig S10. Fração molar de CO2 absorvido em [N4111][NTf2] em função da pressão a 

(a) 303 K, (b) 323 K e (c) 343 K. Símbolos representam os valores experimentais 

obtidos neste trabalho, , e nos trabalhos reportados por Deng et al.2, , e por 

Jacquemin et al.15, .  
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Fig S11. Fração molar de CO2 absorvido em (a) [N4111][NTf2], (b) PEO500 e (c) 

PEO1000 em função da pressão. Símbolos representam os dados experimentais 

medidos em diferentes temperaturas: (a) 303K, ; 323K, ; e 343K, ; (b) 303K, 

; 323K, ; e 343K, ; (c) 323K, ; e 343K, . 

 

 

Tabela S2. Funções termodinâmicas de solvatação de CO2 em PEO500 em função 

da temperatura.  

PEO500 solG
 / kJ mol-1 solH

 / kJ mol-1 solS
 / J mol-1 K-1 

303 K 7.39 -10.4 -58.5 
323 K 8.56 -10.3 -58.4 
343 K 9.73 -10.3 -58.3 
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APÊNDICE B 

 

 

EFEITO DA ADIÇÃO DO ÍON TRICIANOMETANIDA EM LÍQUIDOS IÔNICOS 

CARBOXILADOS  

 

 

 

Fig S1. Comparação das densidades experimentais com aquelas reportadas na 

literatura. Valores reportados para [C4C1Im][OAc] (, acima) foram obtidos do 

trabalho de Stevanovic et al. [1] (), Almeida et al. [2] (), Higara et al. [3] () e 

Safarov et al. [4] (). Para [C4C1Im][C(CN)3] (, abaixo) valores reportados foram 

obtidos de Carvalho et al. [5] (), Koller et al. [6] (), Zubeir et al. [7] ( e  para 

0.003 e 0.11 H2O wt%), Lukoshko et al. [8] () e Romanos et al. [9] ().  = 100*(lit-

exp)/exp.  
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Tabela S1. Parâmetros obtidos ao ajustar os valores experimentais de entalpia de 
excesso parcial ao misturar [C4C1Im][An1] com [C4C1Im][An2] para formar a mistura 
[C4C1Im][An1](1−x)[An2]x. Os parâmetros Ai estão em kJ mol-1 e os valores de entalpia 

de excesso molar parcial a diluição infinita para os líquidos iônicos LI1 e LI2 (
,E

LIH ) 
estão em kJ mol-1.  

[C4C1Im][An1](1-x)[An2]x A0 A1 A2 
,

1

E

LIH  
,

2

E

LIH  

[C4C1Im][OAc](1−x)[CCN)3]x −8.580 −1.168 −0.265 −7.677 −10.012 

[C4C1Im][NTf2](1−x)[PF6]x 1.656 −0.211 0.088 1.955 1.533 

[C4C1Im][BF4](1−x)[PF6]x −0.486 0.120 0.271 −0.335 −0.095 

[C4C1Im][MeSO4](1−x)[BF4]x -1.425 0.085 0.577 −0.933 −0.763 

 

Tabela S2. Coeficiente de difusão experimental de C4C1Im
+, OAc- e C(CN)3

- nas 
misturas [C4C1Im][OAc](1-x)[C(CN)3]x em função da composição a 323 K. 

xC(CN)3 
D / 10-11 m2 s-1 

C4C1Im
+ OAc- C(CN)3

- 

0.00 2.00 2.02 --- 
0.25 3.68 3.37 4.76 
0.50 5.97 5.31 7.19 
0.75 9.31 7.33 10.7 
1.00 13.4 --- 14.3 

 

Tabela S3. Condutividade iônica experimental de [C4C1Im][OAc], [C4C1Im][C(CN)3] e 
de suas misturas em função da composição a 298 K. 

xC(CN)3  / mS cm-1 

0.0000 0.83 
0.2524 1.41 
0.5007 2.88 
0.7499 6.13 
1.0000 11.23 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fig S2. Condutividade iônica das 
misturas [C4C1Im][OAc](1-

x)[C(CN)3]x em função da 
composição a 298.15 K.   
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Fig S3. (a) Espectros Raman na região dos confôrmeros gauche e trans do cátion 

C4C1Im
+ em [C4C1Im][OAc] puro (linha verde), [C4C1Im][C(CN)3] puro (linha laranja) e 

suas misturas. Espectros infravermelho (b) dos líquidos iônicos puros e suas 

misturas na região do estiramento simétrico COO, s(COO); (c) de [C4C1Im][C(CN)3] 

puro na região das bandas C-H do anel imidazólico.  
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Fig S4. Função de distribuição radial entre pares de átomos específicos, g(r), das 
misturas [C4C1Im][OAc](1-x)[C(CN)3]x. H{2} e H{4,5} correspondem aos doadores de 
ligação de hidrogênio posicionados em C2, C4 e C5 do anel imidazólico, 
respectivamente. O e N correspondem aos aceptores de ligações de hidrogênio 
(átomos de oxigênio e de nitrogênio) nos ânions OAc– e C(CN)3

–, respectivamente.  

 

Fig S5. Função de distribuição radial não normalizada entre pares de átomos 
específicos das misturas [C4C1Im][OAc](1-x)[C(CN)3]x com relação ao possível número 
de ligações de H entre átomos doadores de H no cátion e átomos aceptores O ou N 
nos dois ânions (por exemplo, podem ocorrer duas ligações H possíveis entre o H2 e 
os dois átomos de O do acetato, mas podem ocorrer quatro ligações H possíveis 
entre H4,5 e O). Isso permite a comparação da altura dos primeiros picos, 
correspondente à probabilidade de diferentes ligações de hidrogênio.   
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Tabela S4. Energias total (ETOT), Coulômbica (ECoul) e de Van der Waals (EVDW), 

volume da caixa (V), termo pV, entalpia (H) e entalpia calculada (Hcalc) do sistema, e 

entalpia de mistura (ΔmixH).  

xC(CN)3 1.00 0.75 0.50 0.25 0.00 

ETOT / kJ mol
-1

 -81.8 ± 2.8 -93.4 ± 2.8 -104.5 ± 2.8 -115.7 ± 2.7 -126.1 ± 2.8 

ECoul / kJ mol
-1

 -207.2 -216.6 -225.5 -234.2 -242.4 

EVDW / kJ mol
-1

 -84.9 -84.5 -84.1 -83.7 -83.3 

V / Å
3
 

(100 pares iônicos) 
38730.5 37237.7 35761.8 34278.0 32881.0 

pV / kJ mol
-1

 2.3 2.3 2.1 2.1 2.0 

H / kJ mol
-1

 -79.4 ± 2.8 -91.2 ± 2.9 -102.3 ± 2.8 -113.6 ± 2.7 -124.1 ± 2.8 

Hcalc / kJ mol
-1

  -90.6 ± 2.8 -101.8 ± 2.8 -112.9 ± 2.8  

ΔmixH / kJ mol
-1

  -0.6 -0.6 -0.7  
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APÊNDICE C 

 

 

EFEITO DA ADIÇÃO DO ÍON TRICIANOMETANIDA NA ABSORÇÃO DE CO2 POR 

LÍQUIDOS IÔNICOS CARBOXILADOS  

 

 

 

 

 

Tabela S1. Valores experimentais de CO2 absorvido pelas misturas 

[C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x expresso em fração molar de CO2 (x2) e a pressão de 

equilíbrio experimental (p).  

T / K p / mbar x2 / 10-2 T / K p / mbar x2 / 10-2 

[C4C1Im][OAc] [C4C1Im][C(CN)3] 

303.15 42.984 13.4042 303.15 591.331 1.1157 
313.15 69.817 12.9527 313.14 616.221 0.9677 
323.14 105.347 12.3719 323.15 640.515 0.8442 
333.01 149.020 11.6767 333.02 663.887 0.7439 
342.95 199.605 10.8929 343.07 687.249 0.6570 

[C4C1Im][OAc]0.2513[C(CN)3]0.7487 [C4C1Im][OAc]0.4985[C(CN)3]0.5015 

303.15 440.256 5.6288 303.15 246.840 9.5011 
313.16 481.775 5.0044 313.16 296.995 8.6528 
323.17 522.990 4.4170 323.18 348.467 7.8149 
333.19 563.512 3.8732 333.19 400.317 7.0046 
343.18 602.932 3.3775 343.22 451.438 6.2419 

[C4C1Im][OAc]0.7478[C(CN)3]0.2522    

303.16 111.382 11.9550    
313.17 155.247 11.2242    
323.19 204.941 10.4213    
333.21 259.123 9.57206    
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Tabela S2. Valores experimentais de CO2 absorvido expresso em fração molar de 

CO2 (x2) em função da pressão (p) e a 303 K.  

p / bar x2 p / bar x2 

[C4C1Im][OAc] [C4C1Im][C(CN)3] 

0.19896 0.19409 0.19944 0.00515 
0.39817 0.22633 0.39845 0.00942 
0.59912 0.24069 0.59864 0.01367 
0.79944 0.25049 0.79937 0.01799 
0.99277 0.25836 0.99873 0.02218 
1.99487 0.28206 1.99452 0.04228 
2.99081 0.29793 2.99060 0.06158 
3.99207 0.31090 3.99097 0.08033 
4.99209 0.32191 4.99424 0.09819 
7.48605 0.34574   
9.99295 0.36637   

[C4C1Im][OAc]0.2491[C(CN)3]0.7509 [C4C1Im][OAc]0.4993[C(CN)3]0.5007 

0.19605 0.04692 0.19806 0.09200 
0.39651 0.06001 0.39700 0.11117 

0.59697 0.06889 0.59760 0.12317 

0.79820 0.07606 0.79328 0.1321 
0.99617 0.08212 0.99547 0.13943 
1.99072 0.10628 1.99709 0.16554 
2.98493 0.12603 2.98707 0.18419 
3.99719 0.14389 3.98944 0.20012 

4.98884 0.16035 4.99922 0.21475 

[C4C1Im][OAc]0.7449[C(CN)3]0.2551   

0.19806 0.13936   
0.39804 0.16348   
0.59794 0.17726   
0.79903 0.18714   
0.98648 0.19510   
1.98283 0.22111   
2.99448 0.23920   
3.98806 0.25398   
4.97888 0.26702   
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Fig S1. Absorção de CO2 por [C4C1Im][OAc](1-x)[C(CN)3]x em função da pressão a 

303 K. Símbolos representam: () [C4C1Im][OAc] puro, ou xC(CN)3 = 0.0; () xC(CN)3 = 

0.2551; () xC(CN)3 = 0.5007; () xC(CN)3 = 0.7509; e () [C4C1Im][C(CN)3] puro, ou 

xC(CN)3 = 1.0. Linhas sólidas representam os valores experimentais e resultam dos 

melhores ajustes, apenas para orientar os olhos. As linhas tracejadas correspondem 

aos valores de absorção de CO2 previstos a partir da média molar da absorção dos 

líquidos iônicos puros.  

 

 

 

 

Tabela S3. Quantidade de água antes e depois das medidas de absorção de CO2 

nas misturas [C4C1Im][OAc](1-x)[C(CN)3]x.  

Amostra 
H2O / ppm 

antes depois 
[C4C1Im][C(CN)3] 34.67 não medido 
[C4C1Im][OAc] 1439.18 1719.90 
[C4C1Im][OAc]0.7478[C(CN)3]0.2522 1294.84 1198.36 
[C4C1Im][OAc]0.4985[C(CN)3]0.5015 814.26 319.19 
[C4C1Im][OAc]0.2513[C(CN)3]0.7487 1024.48 220.15 
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Fig S2. Absorção de CO2 por [C4C1Im][OAc] em função da pressão. Símbolos 

representam: () dados experimentais medidos com a microbalança gravimétrica a 

303 K; () dados experimentais medidos com a técnica de saturação isocórica a 

303 K; () dados reportados por Stevanovic et al. 1 a 303 K; () dados reportados 

por Shiflett et al. 2 a 298 K e () dados reportados por Shiflett et al. 2 a 323 K.  

 

 

 

Fig S3. Absorção de CO2 por [C4C1Im][C(CN)3] em função da pressão a 303 K. 

Símbolos representam: () dados experimentais medidos com a microbalança 

gravimétrica; () dados experimentais medidos com a técnica de saturação 

isocórica; () dados reportados por Zubeir et al. 3 ; () dados reportados por Kim et 

al. 4   
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Fig S4. Comparação de uma estequiometria 1:1 e uma estequiometria 1:2 para a 

reação entre CO2 e [C4C1Im][OAc]. Os pontos são as medidas experimentais 

reportadas na Tabela S2 para CO2 em [C4C1Im][OAc] puro a 303 K.  

 

 
Fig S5. Energias de configuração das misturas [C4C1Im][OAc](1-x)[C(CN)3]x na 

ausência (barras preenchidas) e na presença (barras padronizadas) de CO2. As 

contribuições de Coulomb (vermelho) e de van der Waals (azul) para a energia total 

(preto) são principalmente devidas a termos não ligados (intermoleculares) e incluem 

termos eletrostáticos de longo alcance. A energia total inclui termos ligados 

(intramoleculares) e, portanto, não é apenas uma simples soma das contribuições 

van der Waals e Coulomb.   
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Detalhes das simulações por dinâmica molecular.  

Foram estudadas cinco composições (x = 0,0; 0,25; 0,50; 0,75 e 1,0) da mistura 

[C4C1Im][OAc](1−x)[C(CN)3]x utilizando simulações de dinâmica molecular. As 

interações iônicas foram representadas usando o campo de força desenvolvido por 

Canongia Lopes e Pádua.5 Cargas atômicas parciais foram escaladas para ±0.8e 

para os íons6 para melhorar propriedades dinâmicas7 e de solvatação8. Foi utilizado 

o modelo EMP2 para o CO2.
9 Caixas de simulação contendo 200 pares iônicos e 12 

moléculas de CO2 foram preparadas utilizando as ferramentas fftool10 e Packmol11. 

Simulação por dinâmica molecular foram realizadas usando o programa LAMMPS12, 

com intervalos de tempo de 1 fs, um limite de 12 Å para as interações de Lennard-

Jones, e interações eletrostáticas calculadas utilizando o método partícula-

partícula/partícula-rede (particle-particle/particle-mesh) para uma precisão relativa 

abaixo de 1×10−4. O algoritmo SHAKE foi utilizado para restringir as distancias de 

ligação envolvendo átomos de hidrogênio nos líquidos iônicos, permitindo intervalos 

de tempo de 1 fs. As configurações iniciais foram equilibradas a 343 K e 1 bar, 

mantidas por integradores Nosé-Hoover. Uma temperatura de trabalho acima da 

temperatura ambiente foi escolhida para melhorar a fluidez do líquido iônico levando 

a tempos de simulação mais curtos. 

 O potencial químico do CO2 nos líquidos iônicos foi calculado pelo método de 

perturbação de energia livre (FEP, Free Energy Perturbation) implementado no 

pacote USER-FEP disponível em LAMMPS. Nestes cálculos, caixas de simulação 

contendo 200 pares iônicos e uma molécula de soluto foram preparadas seguindo a 

descrição acima. Uma molécula de CO2 foi progressivamente ativada na caixa de 

simulação contendo o solvente usando um parâmetro de acoplamento λ que afeta as 

interações soluto-solvente (Lennard-Jones e Coulomb). Quando λ = 0 um soluto está 

presente na caixa de simulação mas não interage com o solvente. Quando λ = 1 o 

soluto interage completamente com o solvente. O caminho entre estes pontos 

extremos foi amostrado em 40 intervalos usando a técnica de perturbação de 

energia livre. Em cada valor do parâmetro de ativação, o sistema é equilibrado por 

600 ps, após o qual a diferença de energia livre entre dois pontos λ sucessivos é 

amostrada por 1,4 ns. Ambas as rotas de ativação e desativação são calculadas 

para garantir que a histerese seja pequena. Para evitar singularidades quando o 

soluto acopla ou desacopla com o solvente (perto de λ = 0), utilizou-se potenciais 

soft-cored. 13 Um exemplo da variação da energia livre com o parâmetro de 
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acoplamento λ é representado na Fig. S6. Com base nos dados calculados, os 

valores de μ foram calculados a partir da seguinte equação, onde n é o número de 

etapas de cálculo ao longo da rota de criação ou aniquilação. 

 

 

i

ii

n

i kT

UU
kT




 
















 
 

1

0

1exp
 

 

O CO2 foi ativado ex nihilo. Concomitantemente, as mesmas rotas de energia livre 

com moléculas de soluto isoladas (no vácuo) foram realizadas a fim de considerar a 

contribuição dos termos intramoleculares para o potencial químico. 

 A fim de obter mais informações sobre a estrutura das soluções de CO2 em 

líquidos iônicos, foram obtidas funções de distribuição radial e espacial.  

 

 

 

Fig S6. Exemplos de curvas do método FEP (Free Energy Perturbation) na função 

de lambda para CO2 na mistura de líquidos iônicos (principal) e no vácuo (inserção). 

A linha preta corresponde aos cálculos ao crescer a molécula de CO2 enquanto a 

vermelha para o gradual desaparecimento do CO2.   
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