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RESUMO 

(Sanchez -Ramirez, N.) Novos líquidos iônicos para aplicações como eletrólitos. 2014. 124 
páginas. Tese de Doutorado ‐ Programa de Pós‐Graduação em Química Fundamental. 
Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

Os líquidos iônicos (LIs) são eletrólitos promissores para uso em baterias de lítio e 
outros dispositivos eletroquímicos, devido às suas propriedades físico-químicas únicas como, 
por exemplo, ampla faixa de temperatura como liquido, boa condutividade, baixa pressão de 
vapor e estabilidade térmica, química e eletroquímica. Um LI é composto normalmente por 
um cátion orgânico e um ânion orgânico ou inorgânico. Neste trabalho, foram sintetizados 
novos líquidos tanto modificando o ânion como o cátion. Em ambos os casos procurou-se LIs 
com ótimas propriedades de transporte e que melhorassem a condutividade do lítio em relação  
condutividade total da mistura LI - sal de lítio.  Em primeira instância, foram sintetizados e 
caracterizados os seguintes líquidos iônicos derivados do ânion [B(CN)4]�: 
[BMPYR][B(CN)4] (N-butil-N-metilpirrolidínio tetracianoborato), [BMP][B(CN)4] (N-n-
butil-N-metilpiperidínio tetracianoborato) e [BMMI][B(CN)4] (1-n-butil-2,3-dimetil-
imidazólio tetracianoborato), sendo os dois primeiros são líquidos na temperatura ambiente. 
Quando comparados com os derivados de bis(trifluorometanosulfonil)imideto, [Tf2N]�, os 
líquidos iônicos derivados de tetracianoborato apresentam melhores valores de condutividade 
e viscosidade, sendo isto refletidos em um maior valor do parâmetro condutividade do lítio 
(σLi). Além disso, estes LI possuem maior estabilidade química e eletroquímica. Utilizou-se a 
técnica de espectroscopia Raman  para estudar os líquidos [BMPYR][B(CN)4] e 
[BMP][B(CN)4] e suas misturas com sal de lítio (0,1 molL-1 de LiB(CN)4), demostrando-se 
que a interação entre o íon lítio e o ânion tetracianoborato é muito baixa, o que explica o altos 
valores do número de transporte e condutividade do lítio nestes sistemas. já através da 
Modificação do cátion, foram sintetizados cinco líquidos iônicos derivados de fosfônio, 
usando sempre o ânion [Tf2N]�. Entre eles são líquidos na temperatura unicamente os LIs 
[P2225][Tf2N] (Bis(trifluormetilsulfonil)imideto de trieltilpentilfosfônio) e [P222(201)][Tf2N] 
(Bis(trifluormetilsulfonil)imideto de trietil(2-metoxietil)fosfônio). Estes líquidos 
apresentaram excelentes propriedades de transporte e estabilidade eletroquímica quando 
comparados com seus equivalentes derivados de nitrogênio. Quando se adicionou o sal de 
lítio, LiTf2N, em concentrações de 1 e 2 molL-1 , os líquidos apresentaram um decréscimo das 
propriedades de transporte, embora demostrarem efeito menor em comparação com os 
líquidos iônicos derivados de nitrogênio, apresentando inclusive maiores valores nos números 
de transporte e de condutividade do lítio nas misturas estudadas.  

 

Palavras‐chave: líquido iônico, eletrólito, tetracianoborato, fosfônio. 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

ABSTRACT 

Sanchez-Ramirez,N. New ionic liquids for applications as electrolytes. 2014. Pages: 124. PhD 
Thesis ‐ Graduate Program in Chemistry. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São 
Paulo. 

Ionic liquids (ILs), are of great interest nowadays as electrolytes for lithium ion batteries due 
their unique characteristics, which include: liquid state over a wide temperature range; 
nonvolatility, which assures thermal stability and nonflammability; high ion content, which 
results in high ionic conductivity; and excellent chemical and electrochemical stability. ILs 
consists of an organic cation and an inorganic or organic anion. In order to improve the 
transport properties, the cation and anion of the ionic liquid were changed.  Three ionic liquids 
derived from the anion [B(CN)4]� were synthetized and chararacterized: [BMPYR][B(CN)4] 
(N-n-butyl-N-methylpyrrolidinium tetracyanoborate) [BMP][B(CN)4] (N-n-butyl-N-
methylpiperidinium tetracyanoborate) and [BMMI][B(CN)4] (1-n-butyl-2,3-dimethyl-
imidazolium tetracyanoborate). The first two are liquid at room temperature. When comparing  
these ionic liquid with the analogous ones containing the anion Tf2N, it was found that ILs 
derivates from tetracyanoborate have better transport properties which is reflected in a larger 
value of parameter conductivity of lithium (σLi). Moreover these ILs have higher chemical and 
electrochemical stability. The Raman spectroscopy was employed to study the BMPYRB(CN)4 
and BMPB(CN)4 liquids and their mixtures with lithium salt (0.1 mol L-1 of LiB(CN)4); it was 
demonstrated that the interaction between the lithium ion and anion tetracyanoborate is very 
low, which explains the high values of conductivity and transport numbers of lithium in these 
systems. Furthermore five ionic liquids from the phosphonium cation was synthesized always 
using the anion [Tf2N]�; being liquid at room temperature only the ILs [P2225][Tf2N] (triethyl-
n-pentylphosphonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide) and [P222(201)][Tf2N] (triethyl (2-
methoxyethyl) phosphonium bis(trifluoromethylsulfonyl imide) imide). It was found that these 
liquids have excellent transport properties and electrochemical stability when compared with 
their counterparts derived from nitrogen; furthermore, when lithium salt LiTf2N, was added at 
concentrations of 1 and 2 mol L-1, the ILs containing the phosphonium cations have also shown 
a decrease in the transport properties, however, the effect is less pronounced when compared to 
ionic liquids derived from nitrogen, presenting higher transport number and lithium ion 
conductivity. 

 

Keywords: Ionic liquid, electrolyte, tetracyanoborate, phosphonium. 
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1. Introdução 

1.1 O que é uma bateria? 

Uma bateria é um dispositivo complexo que libera energia elétrica a expensas de uma 

reação química. A energia elétrica é obtida de uma reação eletroquímica (reação de 

oxidorredução) que acontece no ânodo e no cátodo da bateria 1. Todas as baterias são 

compostas por dois eletrodos conectados por um condutor iônico chamado eletrólito. Os dois 

eletrodos têm potenciais eletroquímicos diferentes, determinados pelo ambiente químico de 

cada um. Quando estes eletrodos são ligados por meio de um dispositivo externo, os elétrons 

fluem espontaneamente a partir do potencial mais negativo para o mais positivo. Os íons são 

transportados através do eletrólito para manter o equilíbrio de carga, assim a energia elétrica 

pode ser aproveitada pelo circuito externo. Em baterias secundárias, ou recarregáveis, uma 

tensão exercida na direção oposta pode causar o recarregamento da bateria 2. Embora o termo 

bateria muitas vezes seja aplicado no lugar de célula, bateria propriamente dita refere-se a um 

conjunto de células unitárias que são conectadas em série ou em paralelo em função da 

voltagem e da capacidade desejada 1,3. 

1.2  Baterias primárias 

Uma bateria primária é um dispositivo desenhado para ser utilizado uma vez e 

descartado. Em geral, a reação eletroquímica que ocorre na célula não é reversível, tornando a 

célula não recarregável. As baterias primárias são úteis quando se necessita de longos 

períodos de armazenamento, pois podem ser construídas de modo a terem uma taxa de auto 

descarga menor do que uma bateria recarregável, portanto, toda a sua capacidade está 

disponível para obter trabalho. As aplicações que requerem uma pequena corrente durante um 

longo tempo, por exemplo, um detector de fumo, utilizam baterias primárias, pois a corrente 
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de auto descarga das baterias secundárias limitaria o tempo de serviço para alguns dias ou 

semanas. 

1.3 Baterias secundárias 

Em contraste, em uma célula secundária, a reação pode ser revertida através da 

aplicação de uma corrente elétrica com uma fonte externa de energia, levando o sistema a seu 

estado inicial. As pilhas recarregáveis são econômicas, quando seus custos iniciais e da 

recarga, podem ser distribuídos ao longo de muitos ciclos de uso; por exemplo, em 

ferramentas elétricas portáteis, seria muito caro substituir um pacote de baterias primárias de 

alta capacidade com só poucas horas de uso 4,5. Entre os sistemas de conversão e 

armazenamento de energia, baterias recarregáveis estão atraindo a atenção, uma vez que 

podem ser usadas centenas de vezes, enquanto baterias primárias são descartadas após a 

energia ser consumida. As baterias secundárias mais usadas são: chumbo-ácido, níquel metal 

hidreto (NiMH), íon de lítio , fluxo redox e Na/S, com exceção das duas ultimas, as outras são 

comumente usadas em dispositivos eletrônicos 4,6. 

1.3.1 Quais são os componentes de uma bateria secundária? 1 

A figura 1 apresenta o esquema de uma célula secundária de íon lítio, destacando os 

principais componentes de uma célula unitária: eletrodo negativo, eletrodo positivo, 

separador, eletrólito, aglomerante, recheio, coletor de corrente e tabs (que conectam a bateria 

diretamente com a parte externa). 

Todos estes são componentes típicos de uma bateria, sendo que os materiais específicos para 

cada um dependem do tipo de bateria e da aplicação. A seguir se apresenta a descrição de 

cada um dos componentes.  
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Figura 1. Esquema de uma bateria de íon lítio. Adaptada da referência 1. 

 

Eletrodos 

O eletrodo negativo é um tipo de carbono litiado, coque ou grafite (LixC6) enquanto o 

eletrodo positivo é um composto de lítio representado por Li1-xAB ( por exemplo Li1-xCoO2, 

Li1-x NiO2, Li1-x MnO2). Em baterias secundárias, a designação de ânodo e cátodo depende da 

carga ou descarga, mas os eletrodos positivos e negativos são sempre os mesmos por 

definição. Escrevendo-se a reação no eletrodo negativo de acordo com a reação de oxidação 

tem-se: 

����	
��������

�	
�����

���� + ���		         (1) 

onde � representa a fração de lítio desintercalado durante o processo. Analogamente 

para o eletrodo positivo pode-se escrever a reação na forma de redução: 

���� + ��� +	����� !	
��������

�	
�����

�� !	        (2) 
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As equações (1) e (2) são reversíveis, sendo a causa das baterias de íon lítio serem 

recarregáveis. Teoricamente, a desintercalação e intercalação da fração do lítio (�) em ambos 

os eletrodos deveria ser igual conforme as equações (1) e (2), porém, as reações colaterais ou 

de decomposição que acontecem durante o processo de carga-descarga do lítio afetam o 

balanço proposto nestas equações.  

Existem dois tipos de eletrodo, eletrodo metálico e eletrodos porosos, por exemplo, as 

baterias de íon lítio têm eletrodos porosos, enquanto as baterias de chumbo ácido possuem 

eletrodos metálicos. A eleição de um ou outro depende da química e segurança da bateria. Os 

eletrodos porosos em uma bateria são muito finos para reduzir a resistência interna da bateria, 

eles são feitos normalmente de pequenas partículas para diminuir a limitação por difusão 

interna e prover grande área superficial para a reação eletroquímica. Independente do tipo de 

eletrodo, a capacidade do eletrodo positivo é normalmente diferente do eletrodo negativo. Se 

existe uma capacidade extra do eletrodo positivo, a bateria é limitada negativamente e vice-

versa. Na célula ou bateria as reações de oxidação e redução (equações 1 e 2), 

respectivamente) acontecem em dois lugares diferentes da bateria, permitindo aos elétrons 

fluir a través do circuito externo e que podem ser usados em uma aplicação especifica.  

Eletrólito  

Para que a bateria possa operar, os íons precisam ser transportados dentro da célula, a 

través do eletrólito. O eletrólito é outro componente da célula unitária mostrada na Figura 1. 

Os íons no eletrólito podem se mover por difusão, migração ou convenção (apesar de a 

convecção ser normalmente desprezível em baterias, devido à velocidade dos íons ser muito 

baixa). O eletrólito deve possuir uma alta condutividade iônica (para permitir o rápido 

transporte de íons e diminuir a resistência dentro da célula ou bateria), também deve ser 

quimicamente estável no contato com os eletrodos e outros componentes, além de ser 
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termicamente estável na temperatura de operação da célula ou bateria. Os eletrólitos podem 

ser líquidos ou sólidos, aquosos ou não aquosos. A seleção do eletrólito depende das 

características específicas da bateria. 

Separador 

O cátodo e o ânodo não devem estar em contato direto, caso contrário a bateria 

entraria em curto circuito; para evitar esta situação é usado um separador, como aparece na 

figura 1. O separador deve permitir o fácil transporte de íons, portanto, o material deve ser 

permeável aos íons e ele deverá também ter alta condutividade. O separador deve ser estável 

quimicamente com o eletrólito e os outros componentes na temperatura de operação da célula 

ou bateria.  

Coletor de corrente. 

O coletor de corrente funciona como suporte e caminho de condução para o material 

ativo, reduzindo a resistência interna da bateria. É usado só em materiais porosos, os eletrodos 

metálicos não precisam dele. O coletor dever ser quimicamente estável e resistente à corrosão 

além de possuir uma alta condutividade eletrônica. Nas baterias de íon lítio o cobre (+0,337 

V) e alumínio (-1,66 V) são, respectivamente, os coletores de corrente para os eletrodos 

negativo e positivo. 

Tabs 

Encontram-se junto ao coletor de corrente (ou eletrodo no caso de eletrodo metálico), 

os tabs que conectam a bateria diretamente com a parte externa transportando a corrente 

elétrica. Para diminuir a resistência interna da bateria eles também devem apresentar 

estabilidade química, resistência à corrosão e alta condutividade eletrônica. Os tabs usados 

nas baterias de íon lítio são feitos de níquel. 
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Aglomerante e recheio 

O aglomerante é um composto químico usado para colar o material ativo ao coletor de 

corrente. Nas baterias de íon lítio o aglomerante mais usado é o poli(fluoreto de vinilideno). 

Por outro lado, o recheio é o composto usado para incrementar a condutividade eletrônica do 

eletrodo e decrescer a resistência interna da célula. O negro de fumo é o recheio mais usado 

nas baterias de íon lítio. 

Um dos maiores eventos na história das baterias modernas foi o desenvolvimento das 

baterias secundárias de lítio na década de 1980. Hoje, as baterias de íon lítio têm invadido o 

mercado de aplicações eletrônicas e existem inúmeras pesquisas no mundo inteiro para sua 

aplicação em dispositivos de grande porte como veículos elétricos e satélites 1. Por exemplo, 

entre as diversas tecnologias existentes (figura 1) as baterias de Li (por causa de sua alta 

densidade de energia e flexibilidade de desenho) atualmente superam outros sistemas 

recarregáveis. No mercado das baterias de lítio aproximadamente o 25% correspondem a 

baterias primárias de lítio (não mostradas na figura 2) e o 75% correspondem a baterias 

secundárias 1. 

1.3.2 Porque o lítio é interessante para a fabricação de baterias? 

A quantidade de energia elétrica que uma bateria é capaz de entregar (densidade de 

energia) é expressa por unidade de peso (Whkg-1) ou por unidade de volume (WhL-1). É 

função do potencial da célula (V) e da capacidade (Ahkg-1), sendo que ambas estão 

diretamente ligadas às características químicas do sistema. 

Portanto, o material e a estrutura do cátodo e do ânodo têm um papel fundamental no 

desempenho da bateria. Embora os dois eletrodos devam apresentar qualidades similares, tais 

como estabilidade eletroquímica e alta capacidade, é o ânodo que têm influenciado 

notavelmente desenvolvimento das baterias, graças à existência de um metal como o lítio.  
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Figura 2. Densidade de energia (volumétrica e gravimétrica) para as diferentes tecnologias de 
baterias. PLiON: eletrólito polimérico. Adaptada da referência 3. 

 

A motivação para a utilização de uma tecnologia baseada no metal Li como ânodo 

inicialmente esta fundamentada no fato de que o Li é metal mais eletropositivo (-3,04 V 

versus eletrodo normal de hidrogênio), bem como o mais leve (massa molar, M = 6,94 g mol-

1, e densidade, ρ = 0,53 gcm-3), proporcionando uma enorme capacidade teórica especifica de 

3860 mAhg-1, facilitando assim a fabricação de sistemas de armazenamento com elevada 

densidade de energia e de potencia 3,7–9. O mundo moderno não seria o mesmo sem o 

desenvolvimento de baterias de lítio e sua evolução em baterias de lítio-íon. É fácil de 

entender  se considerar que estas baterias são a fonte de poder mais usual para dispositivos 

portáteis eletrônicos, especialmente, dispositivos médicos implantáveis, celulares e laptops 10. 

Densidade de potência versus densidade de energia.  

Outra variável importante é a densidade de potência (Wkg-1); enquanto a densidade de 

energia está relacionada com a capacidade de armazenamento e com quanto, por exemplo, um 

veículo pode viajar, a densidade de potência está associada com a quantidade de energia que 

pode ser liberada em um determinado tempo, afetando quão rápido o veículo pode se deslocar  

11. 
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A figura 3a apresenta a densidade de potência para diferentes tipos de baterias. Mais 

uma vez as baterias de lítio apresentam melhores especificações. Como indicado nessa figura, 

tanto a densidade de energia como a de potência nem sempre são compatíveis; isto fica claro 

quando se comparam as baterias com os capacitores (figura 3b).  

 

a)                                                                             b)  

Figura 3. Gráfico de Ragone para: a) diferentes tipos de baterias b) baterias versus outros 
dispositivos de armazenamento. Adaptada das referências 12–14. 

 

Pelas vantagens acima mencionadas, a bateria de lítio recarregável é comumente usada 

em dispositivos portáteis que requerem baixo volume e peso, tais como computadores 

portáteis e telefones celulares. A demanda por baterias secundárias de tamanhos menores mais 

do que duplicou entre 1995 e 2006, passando de 180 a 380 milhões de unidades vendidas. A 

participação de baterias recarregáveis de lítio no mercado cresceu de 47% em 2006 para 70% 

em 2010 6. Além disso, a bateria de lítio recarregável é uma fonte de energia promissora para 

veículos elétricos (EVs), devido à alta densidade de potência e energia. Os EVs são uma boa 

solução para diminuir a emissão de CO2 e para enfrentar o esgotamento dos combustíveis 

fósseis. Após a Toyota abrir o mercado de veículos híbridos elétricos (HEVs) em 1997, surgiu 

no mercado outra modalidade: os veículos elétricos Plug-in (PHEV). Muitos esforços têm 

sido despendidos para desenvolver grandes baterias de lítio que satisfaçam os requisitos para a 

quilometragem, tempo rápido de carga, de baixo custo e de alta segurança. De fato, novos 
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materiais para eletrodos e eletrólitos estão sendo desenvolvidos para aperfeiçoar o 

desempenho das baterias comerciais de íon lítio 6,15–17.  

Em relação às formas de armazenamento, as baterias de íons de lítio devido à intensa 

pesquisa aplicada, têm permitido o aumento da escala de capacidade de Ah (aparelhos 

eletrônicos portáteis) para MWh (contêineres de armazenamento de energia). Por isso já 

existem aplicações para o transporte (público, militar, veículos pessoais) e para o 

armazenamento/ distribuição de energia. No entanto, as células de íon-lítio não estão isentas 

da disjunção entre a capacidade de armazenamento e a segurança 18,19. O aumento da escala 

de baterias de íons de lítio em várias ordens de magnitude para atender às demandas de 

armazenamento e de transporte vem também a com uma maior proporção de incidentes de 

segurança 7.  

De fato, estão bem documentados na indústria de eletrônicos de consumo incidentes 

com as baterias de íons lítio e a retirada massiva de celulares. Que nível de segurança é 

suficiente para um veículo elétrico? Para uma missão espacial da NASA? Para um local 

distribuidor de energia? O que está claro é que uma onda de incidentes de segurança com 

baterias de íon de lítio nesta escala pode danificar a percepção do público e atrasar a adoção 

generalizada desta interessante e promissora tecnologia. Os desafios associados com 

segurança para aumentar a escala das baterias íons de lítio não devem ser subestimados. Tem-

se literalmente tomado uma tecnologia adequada para alimentar uma lanterna e se adaptado 

para ônibus, veículos e, até mesmo robôs através de Marte. Além do conhecimento dos 

processos  químicos, os sistemas com armazenamento de energia de maior escala são muito 

mais complexos do que os aparelhos eletrônicos normais de consumo, devido a precisarem de 

componentes eletrônicos de controle mais avançados, hardware para os sensores de 

monitoramento, controle térmico e diferentes requisitos de embalagem. Além disso, as falhas 

das baterias grandes de lítio são uma função da sua aplicação e, provavelmente, serão 
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diferentes para eletrônicos portáteis. É lógico que a forma como nos aproximamos da 

segurança dessas grandes baterias também deve ser diferente. A necessidade de células 

intrinsecamente seguras com alta densidade de energia, com métodos de teste robustos e altos 

padrões de qualificação é maior agora do que nunca 19. Portanto, para aumentar a segurança 

da bateria existem dois caminhos: um é melhorar os sistemas de controle e outro é atacar os 

problemas intrínsecos que geram o problema. E neste segundo campo que atua este projeto de 

tese, visando a síntese de novos líquidos iônicos como eletrólitos com alta estabilidade 

química e eletroquímica. 

1.4 Eletrólitos  

1.4.1 Como os eletrólitos influenciam a segurança da bateria? 

Quando se discute a segurança das baterias, é importante compreender que elas 

contêm tanto o oxidante (cátodo) como o redutor (ânodo) em um recipiente selado. (Isso 

raramente é feito, como exemplos podem ser citados os explosivos e propulsores de foguetes). 

Em condições de operação normal, o redutor e o oxidante convertem a energia química em 

energia elétrica, desprendendo um mínimo de calor e gás. Se a reação direta numa célula 

eletroquímica é permitida, o redutor e oxidante convertem a energia química em calor e gás. 

Uma vez iniciada a reação química, provavelmente esta progride até a conclusão por causa do 

contato íntimo entre oxidante- redutor e eletrólito (solvente orgânico) 20. Para baterias 

recarregáveis de íons de lítio, o eletrólito é quase sempre uma combinação de alquil e ciclo 

carbonatos, tornando-o possível no uso do Li como o componente ativo anódico que causa a 

alta potência e densidades de energia características da química íon-Li. No entanto, os 

eletrólitos orgânicos convencionais são voláteis e inflamáveis representando um sério 

problema de segurança para a sua utilização nos mercados de grande porte. Se expostos a 

condições extremas de temperatura e tensão, estes eletrólitos podem reagir com os materiais 

ativos dos eletrodos e liberar bastante calor e gás. Portanto, a escolha do eletrólito tem um 
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impacto significativo na segurança, estabilidade térmica e tolerância ao uso excessivo da 

bateria. Além disso, a formulação de eletrólitos é desenvolvida para atender alguns critérios 

de desempenho, tais como, condutividade, faixa de temperatura líquida (alta e baixa) e janela 

de potencial 21.  

1.4.2 Por que existem problemas com o eletrólito para a bateria secundaria de íon-Li? 

Os dois eletrodos da bateria de lítio (figura 4) são conectados por um eletrólito, cujo 

papel numa bateria é separar o ânodo e o cátodo de maneira a não permitir que eles reajam 

diretamente. Entretanto, o eletrólito deve permitir que os íons (no caso, os íons lítio) se 

movimentem entre os eletrodos. Este movimento de íons constitui o fluxo de carga dentro da 

bateria. Os íons de lítio funcionam apenas como transportadores de carga, não sofrendo 

nenhum processo de oxirredução. Eles difundem de um eletrodo para o outro através do 

eletrólito, que, nas baterias atuais, consiste em uma solução de um sal de lítio dissolvido em 

uma mistura de solventes orgânicos apróticos (por exemplo, carbonato de etileno ou 

propileno) ou embebidos em um polímero 22. O sal hexafluorofosfato de lítio (LiPF6) é um sal 

de lítio comumente usado para compor o eletrólito. Geralmente, sais adquirem grande 

solubilidade se suas energias de retículo são baixas, como é o caso do LiPF6, formado pelo 

pequeno íon lítio acompanhado do um grande ânion PF6.  

No entanto, quando se pensa na implementação das baterias de íon‐Li em dispositivos 

de grande porte, verifica-se que esta tem sido dificultada por preocupações com segurança. 

Reações entre os componentes das baterias e os solventes orgânicos inflamáveis empregados 

no eletrólito, acionadas por eventos aleatórios (por exemplo, um curto‐circuito ou um 

superaquecimento local) podem levar à produção de calor (reação exotérmica), seguida de 

rápido aumento da temperatura da bateria e, eventualmente fogo ou explosão 22. Outra 

limitação imposta pelos eletrólitos em uso corrente (solventes orgânicos tais como o etileno‐
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carbonato ou o etil‐metil‐carbonato) é a impossibilidade de utilizar o lítio metálico como 

ânodo. Este material possui altíssima densidade de energia, atingindo até 3860 mAh/g 23. 

Entretanto, devido à instabilidade da interface Li/eletrólito, causada pela formação de 

estruturas dendríticas, se opta comumente pela utilização de ânodos carbonáceos, que 

possuem densidade energética reversível muito menor (370 mAh/g) 24. A formação destas 

estruturas dendríticas pode levar a curtos‐circuitos, também oferecendo riscos à segurança dos 

usuários. Estas limitações impostas pelos eletrólitos chamaram a atenção para uma classe de 

substâncias conhecidos como líquidos iônicos. Estes sais apresentam excelentes qualidades 

para uso como eletrólitos em baterias, tais como, ótima estabilidade térmica, baixíssima 

volatilidade e flamabilidade, e boa estabilidade eletroquímica 25–28.  

 
 Figura 4. Bateria recarregável de íon- Li. Adaptada da referência 3. 

 

1.5 O que são os líquidos iônicos (LIs)? 

Os líquidos iônicos (LIs) são sais que consistem totalmente ou quase totalmente de 

íons, que, portanto, apresentam condutividade iônica. Esta definição inclui os tradicionais sais 

fundidos, que têm um alto ponto de fusão 29,30. Durante as últimas duas décadas, o termo 

"líquidos iônicos" tem sido restringido aos sais que têm temperatura de fusão ou temperatura 

de transição vítrea abaixo de 100 °C. As soluções aquosas não são classificadas como líquidos 

iônicos, porque não consistem unicamente de íons. Líquidos tais como o nitrato de 

eltilamônio ([C2H5NH3]
+[NO3]

- = C2H5NH2+HNO3), que é composto quase inteiramente de 
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ânions e cátions, com pequenas quantidades de espécies moleculares, são classificados como 

líquidos iônicos. O nitrato de eltilamônio é considerado um líquido iônico dado que o cátion é 

positivo como produto de uma protonação. Os LIs próticos não são bons eletrólitos devido a 

serem menos ionizáveis do que os apróticos, dada a sua tendência para formar espécies 

moleculares. Sistemas líquidos binários, que são constituídos inteiramente de íons, tais como 

aluminatos, são também chamados de LIs. LIs que já são líquidos à temperatura ambiente são 

denominados “RTIL” 29,30.  

1.5.1 Sinônimos 

Nas últimas duas décadas, vários sinônimos e abreviações foram e são usados para sais 

orgânicos com baixo ponto de fusão e baixa temperatura de transição de vítrea 29,30: líquidos 

iônicos (LIs); líquidos iônicos à temperatura ambiente (RTIL); líquidos iônicos não-aquosos 

(NAIL); sais orgânicos fundidos; sais de baixo ponto de fusão; solventes moduláveis e 

solventes modernos. 

1.5.2 Atrativos dos LIs 

Desde os final de 1990, os LIs têm atraído a atenção de químicos em todo o mundo 

por diversas razões 29,30: 

• apresentam várias vantagens como pressão de vapor desprezível (portanto, não se 

evaporam em condições normais), são termicamente estáveis, são líquidos em uma ampla 

faixa de temperaturas e têm uma ampla janela eletroquímica. 

• as propriedades físicas, químicas e biológicas de líquidos iônicos podem ser moduladas por 

uso de diferentes ânions ou cátions, funcionalização da estrutura de ânions ou cátions e por 

mistura de dois o mais LIs simples. 

• como os LIs consistem de cátions e ânions, eles têm dupla funcionalidade e apresentam 

uma arquitetura única em comparação com líquidos moleculares. Portanto, os LIs podem ser 
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aplicados como solventes ou como novos materiais em uma grande quantidade de áreas, tais 

como eletroquímica, química orgânica, química inorgânica, bioquímica, ciência dos 

materiais e produtos farmacêuticos. 

• Os LIs podem contribuir significativamente para o desenvolvimento de "química verde" e 

"tecnologia verde", porque podem substituir solventes orgânicos voláteis que são tóxicos e 

inflamáveis e podem reduzir ou evitar os resíduos químicos e a contaminação. 

1.5.3 Cátions e ânions 29–32 

LIs são geralmente sais contendo cátions orgânicos grandes que têm nitrogênio ou fósforo em 

sua estrutura, além de cadeias alquílicas lineares. A figura 5 mostra a estrutura dos cátions 

mais utilizados. Os ânions tem uma influencia notável nas propriedades dos LIs, normalmente 

são usados ânions inorgânicos monoatômicos ou poliatômicos. Na tabela 1 são apresentados 

alguns dos ânions mais citados na literatura. 

1.5.4 Nomenclatura de cátions e ânions 29,30 

Os nomes dos cátions e ânions que formam os LIs são um pouco complexos, devido a 

serem usadas diferentes notações na literatura. Por exemplo, o cátion 1-etil-3-metilimidazólio 

é referido como [C2C1Im]+, [EtMeIm]+, [EMIM]+, [emim]+ ou [EMI]+. Neste trabalho 

emprega-se principalmente a última nomenclatura, embora seja necessário em algumas 

ocasiões usar outros tipos. Da mesma forma, [Cnpy]+ é usada para o cátion 1-alquilpiridina. 

Por exemplo, [C6py]+ denota 1-hexilpiridina. 

Para os cátions derivados do tetraalquilamônio como metiltrioctilamônio a 

nomenclatura será: [N1888]
+ e para os derivados de tetraalquilfosfônio como tributil (tetradecil) 

fosfônio: [P44414]. Para outros cátions diferentes será especificada em cada caso a 

nomenclatura utilizada. Colchetes são usados para ânions poliatômicos, mas não 

monoatômicos. Por exemplo, enquanto o cloreto é Cl―, o formiato (carboxilato) é [HCO2]
―. 
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Quando um cátion é ligado ao ânion, os sinais positivos e negativos desaparecem. Por 

exemplo, cloreto de 1-butil-3-metilimidazólio é escrito como [BMI]Cl e o tetrafluorborato1-

etilpiridina é [C2py][BF4]. 

 
Pirrolidina 

 
Piperidina 

 
Amônio 

 
Imidazólio 

 
Piridina 

 
Pirazólio 

 
Fosfônio 

  
Tiazólio 

 
Sulfônio 

Figura 5. Cátions típicos usados em LIs. 

 

1.5.5 LIs próticos e apróticos29,30 

A maioria das pesquisas tem sido focadas em LIs apróticos. Estes são sais cujos cátions não 

são protonados. Exemplos disto são: [EMI][BF4] (tetrafluorborato de etilmetilimidazolio ) e 

[BMI][NTf2]( bistriflamida de butilmetil imidazólio). 

LIs próticos são formados pela transferência de prótons de um ácido que doa prótons 

(ácido Brønsted: HA) para uma base que pode aceitar um próton(base de Brønsted: B): 

HA + B → [BH]+ + A―          (3) 

O exemplo clássico de líquido iônico prótico, é o nitrato etilamonio [C2H5NH3][NO3], 

que é formado por protonação da etilamina: 
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[C2H5NH2] + HNO3→ [C2H5NH3]
+ + [NO3]

 ―      (4) 

Tabela 1. Ânions típicos usados em LIs. 

Ânion Exemplo 

Halogenetos Br―, Cl― 

Cloroaluminatos [AlCl4]
―, [Al2Cl7]

― 

Hexafluorofosfato  [PF6]
― 

Tetrafluorborato [BF4]
― 

Sulfatos [SO4]
― 

Nitrato [NO3]
― 

Alquilcarboxilatos [CH3CO2] = [OAc] 

Alquilsulfatos [C2H5SO4]
― 

p-toluenosulfônico [CH3C6H4SO3]
―= [OTs]― = [Ts] ― 

Trifluormetilsulfônico, triflato [CF3SO3] 
― = [TfO] ― 

Perfluorobutanosulfônico, nanoflato  [ C4F9SO3] 
―= [NfO] ―  

Trifluoroacetato    [CF3COO]― = [TFA] ― = [TA] ― 

Heptafluorobutanoato [C3 F7 COO] ―= [HB] ― 

Bis(trifluormetilsulfonil)amida [N(SO2CF3)2]
― = [NTf2]

― = [TFSI]― 

Bis(perfluoretilsulfonil)amida  [N(SO2C2F5)2]
― = [beti]― 

Tris(pentafluoretil)trifluorfosfato [(C2F5)3PF3] 
― = [FAP] ― 

Complexos metálicos [Co(CO)4] 
― , [SbF6] 

― 

Dicianoamida [N(CN)2] 
― = [dca]― 

Tetracianoborato  [B(CN)4]
 ― 

 

Outro exemplo é o tetrafluorborato de 1-metilimidazólio (figura 6), que é preparado pela 

reação do 1-metilimidazólio e ácido tetrafluorobórico. [Hmim][BF4] é uma ácido forte de 

Brønsted. 

 

Figura 6. [Hmim][BF4]. 
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Os LIs próticos não necessariamente são formados por íons, cada líquido iônico 

contém uma pequena porcentagem de espécies moleculares se a transferência de prótons está 

for incompleta. 

1.5.6 Gerações de líquidos iônicos 

Os LIs são historicamente classificados em três gerações. A primeira geração é 

composta pelos haloaluminatos e os primeiros exemplos são misturas eutéticas de cloreto de 

alumínio e halogenetos de etilpiridina. Esta categoria inclui os LIs: cloroaluminatos de 

dialquilimidazólio, São formados por misturas de cloreto de alumínio e cloretos de 

dialquilimidazólio. Estes LIs têm sido estudados, como solventes ou catalisadores de muitas 

reações orgânicas. No entanto, estes solventes são altamente reativos com água, por isso 

devem ser manipulados em dry-box 29,30. 

A segunda geração de líquidos iônicos foi sintetizada por Wilkes et al. 33. Consiste de 

cátions derivados de dialquilimidazólio e cátions pouco coordinantes como hexafluorofosfato 

[PF6]
― e tetrafluorborato [BF4]

 ―. Supunha-se que estes LIs seriam estáveis em água e ao ar , 

mas demonstrou-se quepara são hidrolisados, formando HF 34,35, que é altamente tóxico e 

corrosivo. Em 1996 Bonhôte et al.
 36 descreveram a síntese de LIs hidrofóbicos derivados de 

dialquilimidazólio e o ânion [Tf2N]―. Esta segunda geração de líquidos iônicos é estável no ar 

e em água. 

A terceira geração de LIs consiste em LIs pre-designed e LIs quirais (estes últimos 

têm mais aplicação no campo da química orgânica) e tem sido publicada desde 2000. Esta 

geração é muito ampla e não é exclusiva. Dentro dela se encontram derivados de piridina e, 

principalmente, os derivados de imidazólio. Outros tipos de LIs não aparecem em nenhuma 

categoria. Por exemplo, o nitrato de etilamônio não é considerado como pertencente à 

primeira geração de LIs, embora tenha sido reportado pela primeira vez em 1914 29. 
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1.6 Propriedades dos líquidos iônicos LIs 

As determinações das propriedades dos LIs e suas tendências (correlação com sua 

estrutura) são essenciais para a indicação de suas aplicações específicas. Para algumas 

propriedades, tais como pressão de vapor, é possível fazer algumas generalizações que se 

aplicam a todos os líquidos iônicos, outras, não podem ser extrapoladas para todos os LIs, 

mas sim para grupos específicos. Uma das características mais impressionantes dos LIs é a 

grande variação em suas propriedades. Por exemplo, alguns são ácidos, alguns são bases e 

outros, neutros. Alguns são imiscíveis com a água e outros são miscíveis. Alguns são tóxicos 

e outros não. Portanto, a possibilidade de modular suas propriedades físicas e químicas, 

variando-se a natureza dos cátions e ânions presentes em suas estruturas específicas, torna os 

LIs realmente valiosos e com muitas aplicações potenciais 37. O número total de LIs 

reportados faz com que a aquisição e compilação de suas propriedades químicas, físicas e 

biológicas seja um desafio. Dado que a maioria das pesquisas nos últimos anos usa cátions 

derivados de imidazólio, a explicação de algumas propriedades será baseada nos LIs 

sintetizados a partir dele. Algumas dessas propriedades e a relação com a estrutura dos LIs 

são expostas a seguir. 

1.6.1 Condutividade 

Os LIs, por definição, têm alta condutividade elétrica (também conhecida como 

condutividade específica). As unidades de condutividade são Siemens por metro (Sm-1) ou 

miliSiemens por centímetro para baixas condutividades (mScm-1). A condutividade do líquido 

iônico é uma medida da capacidade deste para transportar carga, uma vez que os íons atuam 

como portadores da mesma 29. 

A aplicação dos LIs em eletroquímica está focada em duas características: sua 

condutividade iônica e sua estabilidade eletroquímica (que será discutida adiante). Enquanto 
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os eletrólitos aquosos necessitam dissolver um sal para obter condutividade, os LIs tem 

condutividade iônica intrínseca, devido ao fato de, por definição, serem compostos por íons. 

A condutividade intrínseca de um líquido iônico depende da disponibilidade dos íons para se 

tornarem portadores de carga e sua mobilidade no líquido iônico. A disponibilidade dos íons é 

reduzida por interações íon-íon para formarem pares iônicos ou agregados de íons, que são 

neutros e, portanto, não transportam carga (não são atraídos por um campo elétrico). 

Em geral, a mobilidade dos portadores de carga está correlacionada com a velocidade 

de difusão no eletrólito. A velocidade de difusão é inversamente proporcional à viscosidade 

do eletrólito. Os líquidos iônicos são geralmente mais viscosos do que outros tipos de 

eletrólito, mas, por outro lado, contêm mais portadores de carga. A viscosidade dos líquidos 

iônicos também tende a diminuir acentuadamente com o aumento da temperatura. Em geral, a 

velocidade de difusão dos portadores de carga em LIs é inferior aos convencionais solventes 

orgânicos apróticos, como a acetonitrila que é usada em experimentos eletroquímicos. 

Globalmente, a condutividade iônica é inferior às soluções eletrolíticas aquosas 

convencionais, mas é semelhante à das soluções de eletrólitos inorgânicos em solventes 

orgânicos apróticos (os transportadores de carga em LIs têm uma menor velocidade de 

difusão, mas aparecem em maior quantidade).  

De acordo com Ueno 38 esta propriedade está ligada a outras propriedades, como 

entalpia de evaporação (∆vapH), polaridade, tensão superficial e viscosidade (η, equação de 

Walden). Nesse artigo o pesquisador afirma que a ionicidade de um líquido iônico é uma 

função das forças de interação (tipo Coulômbicas ou Van der Waals), portanto, um bom 

líquido iônico, do ponto de vista da condutividade, é aquele que minimiza essas forças como é 

mostrado na figura 7.  



37 
 

 
 

 
Figura 7. Características de um LI em função da intensidade das forças intermoleculares. 
Figura adaptada da referência 38.  

 

Para determinar a ionicidade são usados dois métodos. O método aproximado de Walden 

fornece um instrumento rápido de avaliação. O outro método é baseado no cálculo da razão de 

condutividade molar (Λimp/ΛRMN) onde ΛRMN e Λimp são as condutividades medidas por 

impedância e RMN. Este último fornece dados de condutividade mais precisos e 

quantitativos. A natureza iônica dos LIs é, conforme definido por estes métodos, é controlada 

pela magnitude e balanço de forças atrativas, principalmente acidez e basicidade de Lewis de 

cátions e ânions, assim como por forças de van der Waals. A relação Λimp/ΛRMN fornece a 

proporção de íons que realmente conduz a carga, sendo o valor máximo um, dado que ΛNMR 

quantifica todos os íons (seu tempo de medição é menor na medida em que existem interações 

entre íons). Um valor menor do que 1, pode ser explicado, entre outros fatores, pela formação 

de pares de íons. Além disso, a relação fica mais perto de 1 na medida que cátions e ânions 

são ácidos e bases mais fracas de Lewis; simultaneamente, as interações de van der Waals 

devem ser minimizadas (ver tabela 2 e Figura 8). 
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1.6.2 Pressão de vapor 

A pressão de vapor em LIs, mesmo a temperaturas perto da decomposição, é baixa. A 

explicação está na forte interação coulômbica dos íons no líquido. A pressão de vapor 

desprezível é uma das propriedades mais importantes dos LIs. Por exemplo, eles não 

evaporam no processo de reação, não geram poluição e não causam danos à saúde. No 

entanto, alguns líquidos (especialmente derivados de imidazólio) podem evaporar sob pressão 

reduzida. Em geral, tirando essas exceções, os LIs são muito difíceis de destilar 39,40. Existe 

uma forma de relacionar a entalpia de vaporização (∆Hv, kJmol-1) de um líquido iônico 

(inversamente proporcional à pressão de vapor, segundo a equação de Clausius Clapeyron) e 

sua estrutura.  

Em 2010 Ueno et al.
38 mostraram que, com um cátion fixo [C2mim]+ e variando o 

ânion, ∆Hv aumentava à medida que o ânion fosse menos capaz de se coordenar, ou seja, 

dominado por uma interação coulômbica. Entretanto, de acordo com esse artigo esta 

tendência não foi cumprida para o BF
�, que é um ânion de baixa capacidade de coordenação. 

Os ânions com halogênios não são desejáveis por gerarem processos de degradação 35. 

Simultaneamente para o LI [Cnmim][Tf2N] com diferentes cadeias de carbono, descobriu-se 

que ∆Hv aumenta quando a cadeia de carbono é maior. Finalmente fixando-se o ânion -

[Tf2N]�- e variando-se o cátion, ∆Hv diminui à medida que o cátion tem menor capacidade de 

coordenação. As forças de van der Waals tiveram também muita influência (tamanho do 

cátion). 

1.6.3 Viscosidade 

A viscosidade é definida como a resistência de um fluido a fluir. Fluidos de baixa 

viscosidade fluem facilmente. O centipoise (cP) é comumente usado como uma unidade física 

da viscosidade. Em geral, os líquidos iônicos são mais viscosos que os solventes moleculares 
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e a viscosidade à temperatura ambiente está aproximadamente no intervalo de 10 até valores 

superiores a 500 cP. Por exemplo, as viscosidades do[EMI][BF4] e [BMI][PF6] a 25 °C são, 

34 e 270 cP respectivamente. O [EMI] Cl-AlCl3, com razão molar de 1:1, tem uma 

viscosidade de 18 cP. Em comparação, acetona, água e etanol têm viscosidades (a 25 °C) 

0,31; 0,89, e 1,07 cP, respectivamente. 

À temperatura ambiente o etileno glicol tem uma viscosidade de 16,1 cP e o glicerol 

de 934 cP 29. A viscosidade está associada às forças intermoleculares, por isso, se a 

temperatura aumenta, as moléculas têm mais energia cinética, assim, a viscosidade diminui e 

vice-versa41. Esta variação é em alguns casos dramática. Por exemplo, a viscosidade do 

[BMI][PF6] diminui em 30% quando a temperatura aumenta de 20 à 25 °C 29. 

Tabela 2. Relação de condutividade molar (Λimp/ΛRMN) e concentração efetiva molar (Ceff) 
para LIs apróticos à 30 °C. Adaptada da referência 38. 

  LI Λimp/ΛRMN    Ceff/10-3mol cm-3 

1 [C4mim][Tf2N] 0,61 2,1 

2 [C4mim]PF6 0,68 3,3 

3 [C4mim]BF4 0,64 3,4 

4 [C4mim][TfO] 0,57 2,6 

5 [C4mim]tfa 0,52 2,5 

6 [C1mim][Tf2N] 0,76 3,1 

7 [C2mim][Tf2N] 0,75 2,9 

8 [C6mim][Tf2N] 0,57 1,8 

9 [C8mim][Tf2N] 0,54 1,5 

10 [bmpyr][Tf2N] 0,7 2,3 

11 [bpy][Tf2N] 0,63 2,2 

12  [N1114][Tf2N] 0,65 2,3 
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Figura 8. Várias combinações de sais constituídos de cátions e ânions, dispostos em ordem de 
acidez de Lewis para cátions e basicidade de Lewis para ânions. [Cnmim]: 1-alquil-3-
metilimidazólio, [bpy]: N-butilpiridina [bmpyr]: N-butil-N-metilpirrolidina, [N1114]: trimetil 
butilamônio, [TFA] trifluoroacetato, [TfO]: trifluorometanossulfonato, [NTf2] 
bis(trifluormetanossulfonil) imideto. Adaptada da referência 38. 

 

As impurezas também têm um efeito dramático sobre a viscosidade. Impurezas por 

halogênios frequentemente ocorrem em LIs preparados em soluções aquosas por metátese do 

ânion de um haleto orgânico com um sal inorgânico. Por exemplo, [EMI][BF4], aumenta a 

viscosidade de 66,5 até 92,4 cP quando a concentração de Cl- varia entre 0,01 e 1,8 mol L-1 . 

Ao contrário dos solventes tradicionais moleculares, a maior parte dos LIs não pode ser 

purificado por destilação 42
. Para evitar a contaminação existem alternativas como precipitar 

os haletos com íon prata, purificar por cromatografia iônica e, quando é possível, lavar com 

água (LIs imiscíveis) ou cristalização. Além dos halogenetos, traços de água, ácidos, 

solventes, vestígios de reagentes, entre outros, têm um efeito pronunciado sobre outras 

propriedades físicas, espectroscópicas e químicas dos LIs 29. De acordo com Ueno et al. 38, a 

variação da viscosidade com a estrutura do LI é completamente análoga à ∆Hv, com base na 

análise dos mesmos LIs.  
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1.6.4  Tensão superficial 

A superfície de qualquer líquido se comporta como se ela tivesse uma membrana tensionada. 

Este fenômeno é chamado tensão superficial. A tensão superficial de um líquido está 

associada à quantidade de energia necessária para aumentar a sua área de superfície por 

unidade de área. É causada pelos efeitos das forças intermoleculares que existem na interface 

e depende da natureza do líquido, do meio circundante e da temperatura. Segundo Ueno et al. 

38, existe uma relação entre a tensão superficial e Ceff (molcm-3) [Ceff = C(Λimp/ΛRMN)], onde C 

é a concentração total de íons e Ceff é a concentração efetiva de portadores de carga, e 

Λimp/ΛRMN, conforme mencionado, está associada com a estrutura e interação de íons e 

cátions no LI. Esta variável indica o predomínio das forças coulômbicas e foi encontrada uma 

proporcionalidade direta entre ambas. 

Em outras palavras, a tensão é maior, quanto menos coordenados estão o ânion e o 

cátion do LI. Ou seja, se houver mais íons livres carregados, haverá presença de interações 

coulômbicas. As forças de van der Waals são menos intensas do que a coulômbica, e uma vez 

que o seu aumento provoca uma diminuição de Ceff também produz uma queda na tensão 

superficial. Para LIs derivados de imidazólio, a tensão superficial diminui com a temperatura. 

Em geral, a tensão superficial do LI é pequena quando comparada com a de líquidos 

orgânicos 29,43. 

1.6.5 Polaridade 

Os LIs são normalmente vistos como substâncias polares, porque consistem de íons e, 

portanto, são eletricamente carregados. Sabe-se que solventes polares, como a água, 

dissolvem solutos iônicos capazes de se dissociar, como muitos sais metálicos, melhor do que 

solventes orgânicos. No entanto, os LIs podem dissolver tanto os solutos polares como os 

apolares. Em geral, os LIs têm maior força de solvatação que os solventes orgânicos 
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moleculares convencionais. O principal fator determinante da capacidade global de um 

solvente (molecular ou iônico) para dissolver solutos é a polaridade. No entanto, a polaridade 

de um solvente é um conceito bastante complexo e tem sido definida como a capacidade de 

solvatação global (ou poder de solvatação) de um solvente. A solvatação é a associação de 

moléculas de solvente (ou íons, no caso do LI), com solutos orgânicos ou íons. A solvatação 

por LIs pode ocorrer por diferentes interações soluto- solvente (LI), tais como interações 

iônicas, interações dipolo-dipolo, ligações de hidrogênio, forças de van der Waals e interações 

aromáticas. A interação predominante em solução depende da natureza do ânion e cátion do 

LI e do soluto. Muitos métodos têm sido utilizados para determinar a polaridade de solventes. 

Uma maneira é medir um parâmetro macroscópico físico conhecido como constante dielétrica 

(permissividade relativa). Os líquidos com moléculas não polares têm uma constante 

dielétrica baixa e vice-versa. Os líquidos que formam ligações de hidrogênio- caráter polar, 

como a água, têm uma alta constante dielétrica 29,30. 

Métodos convencionais para determinar a constante dielétrica, requerem um meio não 

condutor, uma vez que o LI é composto de íons. Assim, devem ser buscados métodos 

alternativos para medir a constante dielétrica do LI. No entanto, existe um método indireto de 

cálculo da constante dielétrica conhecido como espectroscopia dielétrica de microondas. 

Outros métodos também têm sido utilizados para medir a polaridade dos LIs, os quais são 

baseados em espectroscopia e corantes sensíveis à polaridade 38. 

A escala empírica com base nestes métodos coloca a polaridade do tetrametilsilano em 

0,00 e em 1,00 para a água. Algumas polaridades medidas para LIs estão no intervalo 0,35-

1,10. Por exemplo, polaridades de derivados de imidazólio estão entre 0,50 e 0,75, que é 

semelhante ao reportado para o etanol e o metanol. Para continuar a comparação, as 

polaridades de benzeno, dimetilformamida e dimetilsulfóxido são 0,10, 0,40 e 0,45, 

respectivamente 29. 
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Ueno et al. 38, forneceram uma aproximação para correlacionar a polaridade e a 

estrutura, onde os autores afirmam que, em geral, quanto menor é a razão Λimp/ΛRMN, maior é 

a polaridade. A explicação é que ânions com capacidade de se coordenar poderiam apresentar 

maiores momentos de dipolo. Por outro lado, para os cátions há dois casos: no primeiro, os 

derivados imidazólio têm uma maior constante dielétrica na medida em que as cadeias não 

polares de carbono (substituintes) são mais curtas (maior razão Λimp/ΛNMR). Já o segundo caso 

é mais complexo, pois compara diferentes tipos de cátions e conclui que o nitrogênio derivado 

de cátions alifáticos apresenta maior constante dielétrica que a dos aromáticos. A última 

análise se opõe à coordenação, o que mostra a incompletude das teorias que explicam as 

propriedades dos LIs. 

1.6.6 Janela eletroquímica 

Os líquidos iônicos encontram-se no estado líquido em uma faixa de temperatura 

maior do que a dos convencionais solventes moleculares. Esse intervalo situa-se entre a 

temperatura de fusão e o ponto de ebulição ou temperatura de decomposição térmica 29. 

Muitos LIs cristalizam lentamente a baixas temperaturas. Além disso, eles dificilmente 

entram em ebulição, porque eles apresentam uma pressão de vapor desprezível. O limite 

superior de temperatura é normalmente determinado pela temperatura de decomposição 

térmica. Por exemplo, sais de 1-alquil-3-metilimidazólio normalmente têm temperaturas de 

transição vítrea na faixa de -70 a -90 °C e temperaturas de decomposição na faixa de 250 °C a 

450 °C ou superior. Estes sais, portanto, têm uma faixa onde eles são líquidos acima de 300 

°C. Em comparação, a água é líquida entre 0 e 100 °C à pressão atmosférica. A alta 

temperatura de decomposição térmica (estabilidade térmica) do LI significa que muitos 

experimentos podem ser realizados neste solvente sem que haja degradação 29,37.  
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A temperatura de decomposição depende da natureza dos íons, cátions e ânions, que 

formam o líquido iônico. Assim, a temperatura de decomposição é menor no caso dos sais 

tetralaquilamônio do que nos baseados em cátion imidazólio. Ao mesmo tempo, a estabilidade 

de aromáticos aumenta com o grau de substituição, pois existe a formação de carbocátions. 

Em geral, diz-se que líquidos iônicos contendo ânions fracamente coordenados são mais 

estáveis à decomposição em altas temperaturas 44. 

1.6.7 Ponto de fusão 

É possível que para a maioria dos químicos o termo "sal fundido" evoque imagens de 

um cadinho vermelho. Para sais comuns, tais como o NaCl, a imagem é válida, mas não para 

os LIs. O ponto de fusão de qualquer sal é ditado pelo potencial eletrostático entre seus 

cátions e ânions, e sais como o NaCl têm um potencial muito alto. O potencial eletrostático é 

expresso especificamente na energia reticular (equação 5). 

E = k
$%$&
' 	            (5) 

Na equação (5), k é a constante de Madelung, Q1 e Q2 são as cargas dos íons e d é a 

separação interiônica.  

Se os íons são grandes, d é efetivamente maior, resultando em uma energia reticular e 

ponto de fusão mais baixo. Apesar de não ser imediatamente evidente a partir da equação, o 

tamanho e a forma (simetria) dos íons tendem a impedir o empacotamento eficiente de íons e 

também contribuem para um aumento efetivo de d. Assim, os sais em que há grandes 

discrepâncias no tamanho e/ou na forma dos íons, apresentam menores energias reticulares e 

pontos de fusão45. Por exemplo, o ponto de fusão do [C2mim]Cl é de 87 °C enquanto que para 

o [C2mim][AlCl4], que tem um ânion maior, é de 7 °C.  

Pequenas variações no comprimento da cadeia alquílica do cátion produzem grandes 

alterações. Por exemplo, o ponto de fusão do [C4mim] Cl é de 65 °C, 20 °C inferior ao do 



45 
 

 
 

[C2mim]Cl, que tem um menor cátion. A simetria do cátion também é importante, já que isso 

aumenta a eficiência de empacotamento dos íons e, portanto, o ponto de fusão do líquido 

iônico aumenta. Por exemplo, [N5555]Br, que tem 4 cadeias pentil, tem um ponto de fusão de 

101,3 °C. Em contraste, o [N1568]Br (com grupos metila, pentil, hexil e octil) é líquido à 

temperatura ambiente. Um exemplo de simetria aniônica é obtido através da comparação do 

[BMMI][Tf2N] e [BMMI][B(CN)4] que são líquido e sólido, respectivamente, à temperatura 

ambiente, porque o ânion tetracianoborato é mais simétrico. No entanto, o potencial total 

eletrostático ainda é prevalecente, e os cátions e ânions na amostra são atraídos entre si. Em 

conjunto, esses fenômenos parecem explicar os baixos pontos de fusão e a desprezível pressão 

de vapor dos LIs 29,45. 

Sais fundidos Versus líquidos iônicos. 

Quase todas as "novas" descobertas foram precedidas por trabalhos anteriores que serviram de 

suporte, logo o conhecimento desses fatos é fundamental para se entender os logros atuais. 

Muitas vezes, as raízes se remontam a mais de cem anos, o que é o caso para líquidos iônicos. 

Claramente, as raízes dos LI estão firmemente relacionadas aos sais fundidos a alta 

temperatura. Uma pergunta importante a se responder é: Por que trabalhar em sais fundidos de 

alta temperatura quando a água e outros solventes moleculares são muito mais práticos? A 

resposta servirá para ambos, os sais fundidos e líquidos iônicos. Os sais fundidos têm várias 

propriedades que impulsam o seu uso como meio de reação. Primeiro, e mais importante, é 

sua grande estabilidade térmica química e eletroquímica. Por exemplo, o alumínio (III) pode 

ser reduzido eletroquimicamente a partir da criolita fundida (NaAlF6), mas este processo  não 

seria  prático em meios moleculares 46.  

Ao mesmo tempo, os sais inorgânicos fundidos têm geralmente uma ampla faixa operacional 

de temperatura, devido à combinação de estabilidade térmica e não volatilidade. Isso permite 

a produção de Al líquido a 980 °C no processo mencionado acima. Os sais inorgânicos 
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fundidos também são mais baratos e são disponíveis em grandes quantidades, uma vez que 

eles são geralmente obtidos a partir de minerais abundantes naturalmente. Finalmente, as 

elevadas concentrações de íons e as elevadas temperaturas dos sais fundidos os tornam bons 

eletrólitos para alguns processos eletroquímicos. Isto é devido à grande janela eletroquímica e 

elevada condutividade elétrica 46. A tabela 3 apresenta algumas propriedades dos sais 

fundidos comparados com a água. 

Tabela 3. Algumas propriedades dos sais fundidos e da água. Adaptada da referência47  

 

Água 
298 K 

NaCl 
1123 K 

Viscosidade (mPa.s) 0,895 0,25 

Índice de Refracção 1,332 1,408 

Coeficiente de difusão (cm2 s-1) Na+ 3 x10-5 
Na+ 1,53 x10-4 

Cl- 0,83 x10-4 

Tensão Superficial (dyn cm-1) 72 111,8 

Densidade (g cm-3) 1,00 1,539 

 

Da tabela 3 podemos ver que as propriedades de transporte dos sais fundidos são melhores 

que as da agua, sendo isto refletido na sua menor viscosidade e nos maiores coeficientes de 

difusão dos íons. 

No entanto, existem algumas boas razões para não se usar sais fundidos. Em primeiro lugar, 

as temperaturas de operação necessárias são muito elevadas. Por exemplo, o cloreto de sódio 

tem uma temperatura de fusão de 800 °C, e a conhecida mistura eutética  LiCl -KCl tem um 

ponto de fusão de 355 °C. As altas temperaturas de operação podem resultar em graves 

incompatibilidades com alguns materiais, e além disso, existe um grande custo decorrente do 

gasto de energia para manter as altas temperaturas. Finalmente a área dos sais fundidos é 

desconhecida não sendo inclusive considerados como solventes 37,46.  

Os líquidos iônicos têm muitas das vantagens dos sais fundidos e podem evitar as piores 

desvantagens causadas pela alta temperatura. Na verdade, os LI são considerados como um 
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novo tipo de solventes não aquosos 46. A completa compreensão destas sustâncias ainda é um 

problema, não obstante, nesta tese pretende-se abordar alguns aspectos fundamentais para 

facilitar seu melhor entendimento.    

1.6.8 Janela eletroquímica 

Os líquidos iônicos mais estudados para aplicações eletroquímicas são compostos de 

cátions derivados de nitrogênio associados a uma variedade de ânions. Os cátions mais 

representativos são os derivados de imidazólio, aminas quaternárias e piridínio. Os ânions 

mais comuns são halogenetos, BF4, PF6 e [Tf2N]�. Destes, os LIs derivados de imidazólio têm 

sido os mais estudados por sua estabilidade e boas propriedades de transporte, o que os torna 

mais adequados para o estudo em aplicações eletroquímicas 48,49. 

Min et al. em 2006 50, determinaram a janela de potencial de alguns líquidos iônicos 

derivados do imidazólio, fixando o ânion BF
�. Verificou-se que o limite catódico é o mesmo 

para todos os LIs analisados. No entanto, o limite anódico depende da natureza dos 

substituintes no imidazólio; líquidos iônicos substituintes saturados mostraram um limite 

anódico <2,5 V (versus Ag/Ag+), enquanto os LIs com substituintes insaturados mostraram 

um limite anódico superior. Normalmente, os limites anódico e catódico são determinados 

pela decomposição dos ânions e cátions, respectivamente. A decomposição catódica (processo 

redutivo) é o resultado da redução do próton localizado na posição C(2) do anel imidazólio, 

enquanto a decomposição anódica é associada à estabilidade do ânion na polarização positiva 

48,51. No entanto, alguns autores mostraram que os LIs com cadeias insaturadas como 

substituintes do imidazólio têm um limite anódico maior em comparação com os análogos de 

substituintes saturados que usam o mesmo ânion, mostrando assim que substituições no cátion 

têm um papel importante no limite anódico . Foi proposto a existência de algum tipo de 

camada passivadora sobre o eletrodo de Pt como resultado da oxidação de cadeias laterais 

insaturadas, pois as ligações duplas são mais vulneráveis à oxidação eletroquímica que as 
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saturadas. É provável que a passivação suprima a decomposição do ânion	BF
�, resultando em 

uma extensão do limite anódico 50. 

Como conclusão sobre a janela de potencial, pode-se dizer que o seu tamanho para o 

LI oscila entre 2-6 volts e é afetada pela estrutura do ânion e cátion, assim como pelos 

substituintes dos íons e, também, em função do eletrodo de trabalho utilizado 52. Embora os 

LIs derivados de imidazólio junto a ânions como [Tf2N]� tenham mostrado qualidades 

eletroquímicas interessantes, tem surgido novas formas para a fabricação de LIs com 

aplicações eletroquímicas, usando cátions derivados de fosfônio e ânions derivados de 

tetracianoborato, com a esperança de se melhorar as características dos LIs como eletrólitos 

31,35.  

1.6.9 Densidade 

Em geral, os valores de densidade de líquidos iônicos são maiores que os da água. É 

importante mencionar que a densidade é a propriedade física menos sensível à variação de 

temperatura. Além disso, a presença de impurezas tem muito menos influência sobre os 

valores desta propriedade quando comparada com a viscosidade. A densidade dos LIs 

derivados de [Cnmim]+ diminui adicionando-se CH2 na cadeia alquílica, porque CH2 é menos 

denso que o anel imidazólio 44. Por outro lado, também foi proposto que a densidade aumenta 

à medida que aumenta a massa do ânion, pois é possível que eles possam ocupar posições 

favoráveis perto e em torno do cátion, contribuindo mais com o aumento de massa do que de 

volume 44,53. 

1.7 Quais são os desafios dos (LIs) como eletrólitos? 

Tendo em vista a aplicação dos LIs como eletrólitos em dispositivos eletroquímicos, 

uma das propriedades mais importantes para ser determinada é a condutividade iônica (σ). A 

habilidade de conduzir íons é a função essencial dos eletrólitos que determinam o quão rápido 
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a energia armazenada nos eletrodos pode ser liberada. Em eletrólitos líquidos, o transporte de 

íons é realizado através de dois estágios: 1) solvatação e dissociação dos compostos iônicos 

(frequentemente sais cristalinos); 2) migração destes íons solvatados através do meio 

solvente. Considerando que tanto o cátion, quanto o ânion podem ser coordenados por 

solventes, a condutividade iônica consiste de fato no movimento orientado dos pares 

íon/solvente de ambas as cargas. A condutividade iônica (σ) que quantifica a habilidade de 

condução iônica reflete a influência destes dois aspectos: solvatação/dissociação e 

subsequente migração 28.  

À temperatura ambiente o etileno glicol tem uma viscosidade de 16,1 cP e o glicerol 

de 934 cP 29. A viscosidade está associada às forças intermoleculares, por isso, se a 

temperatura aumenta, as moléculas têm mais energia cinética para escaparem umas de outras, 

assim, a viscosidade diminui e vice-versa41. Esta variação é em alguns casos dramática. Por 

exemplo, a viscosidade do [BMI][PF6] diminui em 30% quando a temperatura aumenta de 20 

à 25 °C 29. 

Em eletrólitos aquosos a adição de sal (composto iônico) incrementa a condutividade 

devido a uma maior presença de transportadores de carga. Paradoxalmente, quando se 

estudam LIs como eletrólitos para baterias de íon lítio as propriedades de transporte como, por 

exemplo, a condutividade sofre um decréscimo (figura 10). 
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Figura 9. Decréscimo da condutividade de alguns LIs quando se adiciona sal de lítio 28. 

  

As causas para a diferença entre os valores de condutividade dos sistemas com e sem 

sal de lítio podem ser o aumento da viscosidade, devido à fricção entre as moléculas, 

conjuntamente com o aumento da massa molar total das espécies, causados pela formação dos 

pares iônicos e agregados. Os íons lítio são fortes ácidos de Lewis, o que o conduz à formação 

de pares iônicos com ânions bases de Lewis (no caso, o ânion [Tf2N]�=[TFSI]�), diminuindo 

o número de espécies livres e a carga efetiva total 24,28,54. 

Em resumo, precisam-se de LIs com melhores propriedades de transporte de modo que 

ao se adicionar um sal de lítio não exista um decréscimo das mesmas. Isto é de primordial 

importância levando-se em conta que nas baterias de íon lítio só a porção de corrente 

transportada pelo lítio é relevante. Devido ao fato do processo de intercalação depender 

fundamentalmente desta espécie, alguns pesquisadores apontam que um dos requisitos que 

tornam um eletrólito viável para uso em dispositivos de grande porte é possuir σ Li+>10‐ 3 

S.cm ‐1, em temperaturas menores que 60°C 28. 
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1.8 Propostas para contornar o desafio das propriedades de transporte 

As propriedades dos LIs podem ser moduladas trocando-se o ânion ou cátion ou os 

dois. Entre os anos 2007 a 2010 nosso grupo de pesquisa sintetizou numerosos LIs, visando 

sua aplicação como eletrólitos em dispositivos eletroquímicos, os cátions usados foram 

basicamente derivados de imidazólio e piperidínio, e o ânion usado foi sempre o 

bis(trifluorometanosulfonil)imideto, [Tf2N]�. Em geral todos os LIs mostraram uma boas 

propriedades de transporte e estabilidade química e eletroquímica, mas, ao adicionar sal de 

lítio, existe um detrimento nas propriedades de transporte dos mesmos 48,49,55,56. Portanto, é 

necessária a síntese de novos LIs com melhores propriedades de transporte que facilitem a 

difusão do lítio. Contemplando este panorama, esta tese pode ser dividida em duas etapas 

fundamentais: 

Etapa 1. Modulação das propriedades dos líquidos iônicos trocando o ânion. 

O ânion [Tf2N]�foi reportado por Bonhôte e colaboradores 36, sendo, nesse momento, 

considerado um ânion muito bom porque os LIs dele derivados apresentavam ótimas 

propriedades tais como, condutividade, viscosidade, estabilidades térmica, química e 

eletroquímica, mas como foi mencionado, a adição de sal de lítio sobre os LIs produz um 

decréscimo das propriedades de transporte. Nosso grupo de pesquisa demostrou usando 

dinâmica molecular que a explicação a esse fenômeno residia na interação do ânion do LI 

([Tf2N]�) com o íon lítio, o qual é uma base forte de Lewis (figura 10). 

Para contornar este problema propôs-se a sínteses de LIs com ânions de pouca 

capacidade de coordenação, os quais em teoria formariam LIs com boas propriedades de 

transporte (viscosidade e condutividade) além de diminuir a coordenação com o lítio. Um 

ânion com pouca capacidade de coordenação é aquele que estabiliza sua carga graças a uma 

estrutura como a mostrada na figura 11. 



52 
 

 
 

 
Figura 10. Snapshots de configurações obtidas por dinâmica molecular mostrando um cátion 
Li+ e os ânions vizinhos de [Tf2N]� a) [Li][BMMI][Tf2N] (0,24) e b) [Li] [BMMI][Tf2N] 
(0,38). No caso XLi

+= 0,24, o Li+ experimenta uma coordenação bidentada por do ânions 
[Tf2N]�, mais uma coordenação monodentada por um terceiro ânions. No caso de XLi+ = 0,38, 
há três ânions [Tf2N]� monodentando e um bidentando, o Li+. Figura adaptada da referência 
49. 

 Esta estrutura permite uma melhor estabilização da carga negativa em função dos 

grupos ao redor do elemento central. É por isso que neste projeto foi selecionado o ânion 

tetracianoborato de potássio. O ânion tetracianoborato ([B(CN)4]�) é de interesse para sua 

utilização em eletroquímica por ser termicamente estável, além disso, com os grupos cianeto 

fortemente atraentes de e- (a carga negativa é delocalizada uniformemente sobre os quatro 

grupos cianeto que formam uma geometria tetraédrica ao redor do boro) espera-se que o ânion 

possua várias propriedades desejáveis tais como, resistência à oxidação (o que é bom para a 

fabricação de materiais catódicos de alta capacidade) e pouca capacidade de coordenação (que 

garante alta concentração de transportadores de carga) 35,57. Para sintetizar os líquidos iônicos 

foram utilizados cátions conhecidos por formar sais com boas propriedades de transporte tais 

como, 1-n-butil-2,3-dimetil-imidazólio(BMMI), N-butil-N-metilpirrolidínio(BMPYR) e N-n-

butil-N-metilpiperidínio (BMP) 29,37,48(figura12). 

Para contornar este problema propôs-se a sínteses de LIs com ânions de pouca 

capacidade de coordenação, os quais em teoria formariam LIs com boas propriedades de 

transporte (viscosidade e condutividade) além de diminuir a coordenação com o lítio. Um 
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ânion com pouca capacidade de coordenação é aquele que estabiliza sua carga graças a uma 

estrutura como a mostrada na figura 11. 

 
Figura 11. Estrutura de ânion com pouca capacidade de coordenação E= Elemento, BL= 
Base de Lewis, AL= Ácido de Lewis, n= 1, 2, 3, 4, 5,6. Figura adaptada da referência 58. 

 

 
Figura 12. Síntese dos LIs inéditos derivados do tetracianoborato. 

 

Etapa 2. Modulação das propriedades dos líquidos iônicos trocando o cátion. 

Existem dois grandes grupos de LIs baseados nos cátions: os derivados de nitrogênio e 

os derivados de fósforo. Os cátions baseados em nitrogênio, em particular os sais de N-metil-

imidazólio, piperidínio, piridínio, pirrolidínio entre outros têm sido utilizados em muitos 

trabalhos e isto esta exemplificado em publicações de revisão da área 29,37,59. Os LIs baseados 
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no cátion fosfônio são menos estudados, apesar de apresentar propriedades muito 

interessantes. Os primeiros trabalhos N-n-butil-N-metilpiperidínio envolvendo o uso de cátion 

fosfônio são das décadas de 70 e 80 e desde então poucos trabalhos têm sido publicados. Isso 

se deve à dificuldade em sintetizar os materiais de partida como, por exemplo, a tributil-

fosfina, que só foi obtida em grande escala em 1990 31. A figura 13 apresenta a estrutura de 

um sal de fosfônio. A variação dos quatro substituintes possibilita a síntese de diferentes tipos 

de sais.  

 
Figura 13. Estrutura do sal de fosfônio. 

 

Um dos requisitos mais importantes para um eletrólito é ter baixa viscosidade, uma 

vez que esta influencia a mobilidade dos íons e, por consequência, a transporte de massa. 

Nesse sentido, as aplicações dos LIs derivados do fosfônio são limitadas por causa da alta 

viscosidade e baixa condutividade, devido ao tamanho dos cátions utilizados muitos deles 

derivados da tri-n-hexilfosfina (C6H13)3P (THP) 31,60. Por isso, para se obter um LI adequado, 

é necessário um cátion derivado de fosfônio de massa molar pequena. Por este motivo, neste 

projeto foram utilizados cátions pequenos derivados de fósforo. A substância mais adequada é 

a trietilfosfina (C2H5)3P (TEP), que é uma alquilfosfina bem conhecida e pode gerar cátions 

de menor tamanho que os baseados em THP 61,62. A figura 14 apresenta a estrutura dos cátions 

que foram sintetizados. 
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Figura 14. Estrutura dos cátions (a) brometo de trietil (2-metoxietil) fosfônio (b) brometo de 
trieltilpentilfosfônio (P2225Br).  

 

Para sintetizar os líquidos iônicos propriamente ditos foi usado o ânion [Tf2N]� 

conhecido por gerar LIs de alta estabilidade 36,48,49 e ânions de baixa capacidade de 

coordenação como o BF
� e o PF��	38 (figura 15). 

 
Figura 15. Síntese dos LIs derivados de fosfônio. 
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2. Objetivos 

O objetivo desta tese foi sintetizar novos líquidos iônicos com melhores propriedades 

de transporte, através da modificação do cátion e do ânion. A ideia foi sintetizar sais com 

menores interações entre seus íons, por meio da obtenção do ânion tetracianoborato que 

apresenta uma baixa capacidade de coordenação do íon lítio devido a não apresentar os 

átomos de oxigênio presentes no ânion [Tf2N]�, amplamente usado. Por outro lado, também 

se pretende obter LIs derivados de cátions de fosfônio, com o intuito de diminuir as interações 

coulômbicas comparando-os com os já conhecidos LIs à base de cátions de nitrogênio.  

  



57 
 

 
 

3. Parte experimental. 

Etapa 1. Modulação das propriedades dos líquidos iônicos trocando o ânion. 

3.1 Obtenção do KB(CN)4 

170,0 g (2,61 mol) de KCN, 116,2 g (2,74 mol) de LiCl e 36,9 g (0,29 mol) de K[BF4] 

foram colocados em uma câmara de atmosfera controlada e macerados até homogeneização. 

O sólido foi moído finamente em um moedor de café comercial. Posteriormente, a mistura de 

reação foi colocada em um reator de aço (figura 16), levado a uma mufla e aquecido por 1,5 

horas à 300 °C. Após a reação, o reator foi retirado da mufla ainda quente e resfriado à 

temperatura ambiente. O resultado deste processo é uma mistura preta e porosa, que foi 

transferida do reator e colocada em um almofariz para ser triturada. Posteriormente, o material 

sólido foi colocado em um béquer de 3 L com 150 mL de água e foram adicionados 350 mL 

de H2O2 (3 mol -solução aquosa a 30%) em 12 alíquotas, sob agitação constante em um 

período de meia hora. Esta etapa é exotérmica, com grande liberação de gás, sendo necessária 

a adição de gelo no sistema para controlar tais fatores. Realizou-se um teste para verificar a 

presença de cianeto na mistura de reação (teste colorimétrico), este passo é fundamental 

levando em conta o alto risco na manipulação do cianeto. Em seguida, a mistura de reação 

(V = 2,3 L) foi dividida em dois béqueres de 3L e acidificado utilizando ácido clorídrico 

concentrado (300 ml, 3 mol) (pH 5-7) até que não seja mais observada a liberação de gás. A 

mistura foi filtrada e a solução foi tratada sob agitação com 28 mL (0,34 mol) de ácido 

clorídrico concentrado. Então, foram adicionados 47 g (63 mL, 0,33 mol) de tripropilamina. 

Após 15 minutos de agitação, extraiu-se a mistura de reação com diclorometano (250, 150 e 

50 mL). As fases orgânicas combinadas foram lavadas com 200 mL de H2O e a água de 

lavagem foi extraída com 25 mL de diclorometano. As fases de diclorometano combinadas 

foram secas com MgSO4 e filtradas com o auxílio de um filtro de vidro. 35 g (0,63 mol) de 
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KOH foram dissolvidos em um pouco de água e adicionados sob agitação vigorosa à solução 

orgânica. Verificou-se a formação de uma substância oleosa que, após mais agitação (30 min), 

decantou na parte inferior. A mistura de diclorometano-tripropilamina foi decantada e o 

produto, extraído com THF (200, 100 e 50 mL). As fases de THF foram secas com K2CO3 e 

rotoevaporadas. O produto branco foi lavado com diclorometano, e seco no vácuo à 

temperatura ambiente. O diagrama de fluxo do processo é mostrado na figura 17 (rendimento 

≈ 5 %). 

Caracterização: Todas as substâncias (ânion, cátions e LIs) e suas estruturas foram 

confirmadas por RMN (1H e 13C), FTIR e análise elementar: 

KB(CN)4 . Dados; Exp.: C; 31,1; N; 36,2. Calc para KB(CN)4: C; 31,1; N; 35,6; ν 

(ATR) / cm-1: 3440; 1880; 1650; 1631; 1385; 1350; 1005; 974; 941; 854; 831; 497; δC (300 

MHz, CD3CN, ppm): 121,9-124,7 (4C; q; 1JBC = 70,5 Hz). 

3.2 Obtenção do LiB(CN)4 

5 g (32 mmol) de K[B(CN)4] foram dissolvidos em 20 mL de água. Depois foram 

adicionados 8 mL de ácido clorídrico 37% (96 mmol) e 8 mL de tripropilamina (42 mmol). 

Esta mistura foi extraída duas vezes com 50 mL de CH2Cl2 e a fase orgânica foi seca usando-

se MgSO4. Em seguida, uma solução de 3 g de LiOH.H2O (72 mmol) em 20 mL de água foi 

adicionada à mistura e agitada vigorosamente durante uma hora. Todos os produtos voláteis 

foram então removidos sob pressão reduzida. O Li[B(CN)4] foi extraído a partir do resíduo, 

com 50 mL de CH3CN em um extrator Soxlett. Posteriormente, a fase orgânica foi evaporada 

em um rotoevaporador e o produto foi recristalizado a partir de água e lavado com 50 mL de 

CH2Cl2 seguido de rotoevaporação para remoção do solvente 32, rendimento ≈ 25 %. 
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Caracterização: 

LiB(CN)4. Dados; Exp: C; 39,0; N; 45,2. Calc para LiB(CN)4: C; 39,4; N; 46,0.; ν 

(ATR) / cm-1 : 986; 945; 857; 842; 518; 381.  

 
Figura 16. Reator desenhado para a obtenção de K[B(CN)4]. 
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Figura 17. Diagrama de blocos de K[B(CN)4]. 
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Figura 17. Diagrama de blocos de K[B(CN)4]. 
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3.3 Sínteses dos novos LIs derivados do ânion tetracianoborato: [BMMI][B(CN)4], 

[BMP][B(CN)4] e [BMPYR][B(CN)4] (1-n-butil-2,3-dimetilimidazólio tetracianoborato, N-n-

butil-N-metilpiperidínio tetracianoborato e N-n-butil-N-metilpirrolidínio tetracianoborato) 63. 

Em um frasco, foram dissolvidos 0,030 mol de [BMMI]Br (ou [BMP]Br ou 

[BMPYR]Br) (Iolitec) em 50 mL de água e adicionados a uma solução contendo 0,030 mol de 

KB(CN)4 dissolvidos em 100 mL de água. A mistura reacional foi deixada em agitação por 2 

horas, sendo observada a formação de duas fases heterogêneas. A esta mistura foram 

adicionados 100 mL de diclorometano para auxiliar na separação dos compostos e, em 

seguida, colocados em um funil de separação. A fase contendo o líquido iônico foi lavada 

várias vezes com água deionizada desprezando-se sempre a fase aquosa, pois esta contém os 

subprodutos (KBr p.e.). Na fase orgânica foi adicionado sulfato de magnésio anidro, como 

secante, e em seguida efetuou-se uma filtração simples. A fase orgânica foi, então, filtrada 

através de uma coluna de diclorometano-alumina. Finalmente, o diclorometano foi retirado 

via sistema de evaporação à pressão reduzida permanecendo os LIs , rendimento ≈ 64 % 

(figura 18). 

Caracterização: 

[BMMI][B(CN)4]. Dados; Exp.: C; 58,1; H; 6,40; N; 30,6. Calc para C13H17N6B: C; 

58,3; H; 6,31; N; 31,3; ν (ATR) / cm-1: 3184; 3144; 3093; 2966; 2938; 2876; 2222; 1623; 

1591; 1544; 1518; 1463; 1425; 1388; 1375; 1343; 929; 843; 821; 761; 744; 723; 667; 627; 

496; δH (300 MHz; CD3CN; ppm): 0,93-0,97 (3H; t; J=6,0 Hz); 1,29-1,41 (2H; sh; J=7,2 Hz); 

1,69-1,79 (2H; q; J=7,5); 3,05 (3H; s); 3,69 (3H; s); 4,00-4,05 (2H; t; J= 7,5 Hz); 7,23 -7,26 

(2H; m); δC (300 MHz; CD3CN; ppm): 10,0; 13,7; 20,0; 32,2; 35,7; 49,0; 121,7; 123,3; 

145,25; 121,7-124,5 (4C; q; 1JBC = 70,5 Hz). 
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[BMP][B(CN)4]. Dados; Exp.: C; 61,5; H; 8,16; N; 25,8. Calc para C14H22N5B: C; 

62,0; H; 8,18; N; 25,8; ν (ATR) / cm-1: 3038; 2965; 2940; 2877; 2222; 1481; 1467; 1113; 

1058; 1030; 992; 969; 937; 884; 864; 739; 594; 567; 497; δH (300 MHz; CD3CN; ppm): 0,95-

1,00 (3H; t; J=7,5 Hz); 1,31-1,43 (2H; sh; J=7,2 Hz); 1,57-1,73 (4H; m); 1,79-1,88 (4H; m); 

2,92 (3H; s) ; 3,18 -3,25(6H; m) ; δC (300 MHz; CD3CN; ppm): 13,8; 20,4; 20,5; 21,6; 24,3; 

48,8; 62,1; 64,2; 121,9- 124,7 (4C; q; 1JBC = 70,5 Hz). 

[BMPYR][B(CN)4]. Dados; Exp.: C; 59,7; H; 7,83; N; 26,9. Calc para C14H22N5B: C; 

60,7; H; 7,84; N; 27,2; ν (ATR) / cm-1: 3526; 3034; 2968; 2943; 2879; 2222; 1469; 1432; 

1120; 1062; 1000; 962; 936; 844; 823; 760; 741; 496; δH (300 MHz; CD3CN; ppm): 0,94-0,99 

(3H; t; J=7,5 Hz); 1,31-1,44 (2H; sh; J=7,8 Hz); 1,67-1,77 (2H; m); 2,12-2,18 (4H; m); 2,93 

(3H; s); 3,19 -3,25 (2H; m); 3,33-3,45 (4H; m); δC (500 MHz; CD3CN; ppm): 13,8; 20,4; 

22,3; 26,3; 49,3; 65,1; 65,4; 122,4-124,1 (4C; q; 1JBC = 70,5 Hz). 

Etapa 2. Modulação das propriedades dos líquidos iônicos trocando o cátion. 

3.4 Obtenção do cátion: P2225Br (brometo de trieltilpentilfosfônio) 

Em um balão de fundo redondo com conexão para um condensador de refluxo, foram 

adicionados 0,085 mols de trietilfosfina (TEP, em solução 20%V/V de tolueno, Aldrich) e 

0,085 mols de 1-bromopentano (Aldrich, 99%) sob atmosfera inerte (Este passo é 

fundamental levando em conta que a trietilfosfina é extremamente explosiva). Após tais 

adições, a mistura foi deixada em agitação durante 5 horas, sob aquecimento a 80 °C em 

banho a óleo. Após a reação ter sido concluída, foram adicionados à mistura da reação 20 mL 

de hexano. Os cristais resultantes foram filtrados e secos sob vácuo a 25 °C, durante 24 horas, 

para se obter 19 g do cátion (rendimento de 84%) de brometo de trietil-n-pentilfosfônio 

(figura 19). 
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Caracterização: 

P2225Br. Dados; Exp.: C; 48,7; H; 9,85. Calc para C11H26BrP: C; 49,1; H; 9,73; ν 

(ATR) / cm-1: 2962; 2914; 2882; 2814; 1456; 1415; 1390; 1283; 1257; 1108; 1085; 1052; 

1020; 810; 776; 734; 616; δH (300 MHz; D2O; ppm): 0,88-0,93 (3H; t; J=7,5 Hz); 1,18-1,29 

(9H, m); 1,33-1,67 (6H, m); 2,14-2,28 (8H; m); δ13
C (300 MHz; D2O; ppm): 7,50 (3C); 14,1-

13,5 (3C; d; 1JCP = 50 Hz ); 15,9; 19,8-19,1 (1C; d; 1
JCP = 47 Hz); 23,1; 24,1; 35,0. 

3.5 Obtenção do cátion: P222(201)Br [brometo de trieltil(2-metoxietil)fosfonio] 

O procedimento é totalmente análogo ao descrito no item anterior usando, neste caso, 

2 bromo-etil metil eter para fazer a quaternização da trietilfosfina. 

P222(201)Br. Dados; Exp.: C; 41,3; H; 8,73. Calc para C9H22BrOP: C; 42,0; H, 8,62; ν 

(ATR) / cm-1: 2994; 2975; 2935; 2907; 2882; 2817; 2801; 2756; 1460; 1448; 1432; 1414; 

1390; 1292; 1255; 1233; 1179; 1146; 1100; 1047; 1006; 979; 951; 815; 798; 784; 767; 733; 

707; 616; 434; δH (300 MHz; D2O; ppm): 1,22-1,33 (9H; m); 2,25-2,44 (6H; m); 2,54-2,67 

(2H; m); 3,43 (3H; s); 3,80-3,90 (2H; m) ; δ13c (300 MHz; D2O; ppm): 4,96 (3C; s); 11,6-12,2 

(3C; d; 1JCP = 49 Hz ); 18,2-18,9 (1C; d; 1JCP = 49 Hz ); 58,46; 65,02. 

3.6 Sínteses do Líquido iônico: [P2225][Tf2N] 

Caracterização: 

Em um frasco, foram dissolvidos 0,026 mol de P2225Br em 50 mL de água, 

adicionados a uma solução contendo 0,026 mol de LiTf2N (Aldrich, 99 %) dissolvidos em 50 

mL de água. A mistura reacional foi deixada em agitação por 2 horas e foi observada a 

formação de duas fases heterogêneas. A esta mistura foram adicionados 100 mL de 

diclorometano para auxiliar na separação dos compostos e, em seguida, transferida para um 

funil de separação. A fase contendo o líquido iônico foi lavada várias vezes com água 

deionizada, desprezando-se sempre a fase aquosa, pois esta contém os subprodutos (LiBr 
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p.e.). Na fase orgânica foi adicionado sulfato de magnésio anidro, como secante, e em seguida 

efetuou-se uma filtração simples. A seguir, a fase orgânica foi filtrada através de uma coluna 

de diclorometano-alumina. Finalmente, o diclorometano foi retirado via sistema de 

evaporação à pressão reduzida para se obter 8.3 g de LI ,67% de rendimento (figura 20). 

[P2225][Tf2N]. Dados; Exp.: C; 33,2; H; 5,63; N; 3,08. Calc para: C13H26F6NO4PS2: C; 

33,3; H; 5,58; N; 2,98; ν (ATR)/cm-1: 3644; 3562; 2961; 2939; 2877; 1467; 1414; 1352; 

1332; 1226; 1195; 1139; 1108; 1058; 807; 786; 740; 654; 618; 603; 571; 514; 409; δH (300 

MHz; CD3CN; ppm): 0,89-0,94 (3H; t; J = 7,5 Hz); 1,12-1,23 (9H; m); 1,33-1,57 (6H; m); 

2,01-2,17 (8H; m); δ13
C (300 MHz; CD3CN; ppm): 5,77 (3C); 12,5-11,8 (3C; d; 1JCP = 48 Hz); 

14,1; 17,6-18,3 (1C; d; 1
JCP = 47 Hz); 21,5; 22,6; 33,5; 127,4-114,7 (1C; q; 1

JCF = 318). 

3.7 Síntese do Líquido iônico: [P222(201)][Tf2N] 

Em um frasco, foram dissolvidos 0,026 mol de P222(201)Br em 50 mL de água, foi 

adicionados a uma solução contendo 0,026 mol de LiTf2N dissolvidos em 50 mL de água. A 

mistura reacional foi deixada em agitação por 2 horas, observando-se a formação de duas 

fases heterogêneas. A esta mistura foram adicionados 100 mL de diclorometano para auxiliar 

na separação dos compostos e, em seguida, transferiu-se para um funil de separação. A fase 

contendo o líquido iônico foi lavada várias vezes com água deionizada, desprezando-se 

sempre a fase aquosa, por conter os subprodutos (LiBr p.e.). Na fase orgânica foi adicionado 

sulfato de magnésio anidro, como secante, e em seguida efetuou-se uma filtração simples. A 

seguir, a fase orgânica foi filtrada através de uma coluna de diclorometano-alumina. 

Finalmente, o diclorometano foi retirado via sistema de evaporação à pressão reduzida para se 

obter 8,6g de LI (70% de rendimento). O diagrama de fluxo é totalmente análogo à figura 20.  

[P222(201)][Tf2N]. Dados; Exp.: C; 28,8; H; 4,82; N; 3,04. Calc para C11H22F6NO5PS2: 

C; 28,9; H, 4,85; N; 3,06; ν (ATR) / cm-1: 3636; 3563; 2987; 2954; 2930; 2892; 2839; 2821; 
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1489; 1461; 1415; 1386; 1353; 1332; 1227; 1196; 1139; 1117; 1058; 949; 786; 740; 655; 618; 

603; 571; 514; δH (300 MHz; CD3CN; ppm): 1,13-1,25 (9H; m); 2,10-2,22 (6H; m); 2,36-2,44 

(2H; m); 3,33 (3H; s); 3,63-3,73 (2H; m); δ13
C (300 MHz; CD3CN; ppm): 5,84 (3C; s); 12,7-

13,4 (3C; d; 1
JCP =49 Hz); 19,5-20,2 (1C; d; 1

JCP = 49 Hz ); 59,2; 65,8; 127,4-114,7 (2C; q; 

1
JCF = 319 Hz). 

3.8 Síntese dos Líquidos iônicos: [P222(2O1)][ PF6] , [P2225][PF6] e [P2225][BF4] 

O procedimento e resultado obtido são similares aos LIs derivados de [Tf2N]-. 

Caraterização:  

[P222(201)][PF6]. Dados; Exp.: C; 33,6; H; 6,90. Calc para C9H22OF6OP2: C; 33,6; H; 

6,88; ν (ATR) / cm-1: 2994; 2966; 2948; 2938; 2891; 2843; 2824; 1467; 1456; 1419; 1401; 

1390; 1304; 1273; 1252; 1238; 1215; 1174; 1113; 1048; 1022; 986; 943; 823; 799; 774; 555; 

δH (300 MHz; CD3CN; ppm): 1,13-1,25 (9H; m); 2,10-2,22 (6H; m); 2,36-2,44 (2H; m); 3,33 

(3H; s); 3,63-3,73 (2H;m); δ13
C (300 MHz; CD3CN; ppm): 5,84 (3C;s); 12,7-13,4 (3C; d; 1JCP 

=49 Hz); 19,5-20,1(1C; d; 1JCP = 49 Hz ); 59,2; 65,8. 

[P2225][PF6]. Dados; Exp.: C; 39,5; H; 7,84. Calc para C11H26F6P2: C; 39,6; H; 7,84; ν 

(ATR) / cm-1: 2987; 2959; 2936; 2890; 2876; 2865; 1468; 1459; 1413; 1288; 1253; 1224; 

1109; 1081; 1053; 1013; 876; 826; 810; 770; 740; 555; δH (300 MHz; CD3CN; ppm): 0,89-

0,94 (3H; t; J=7,5 Hz); 1,12-1,23 (9H; m); 1,33-1,57 (6H; m); 2,01-2,18 (8H; m); δ13
C (300 

MHz; CD3CN; ppm): 5,77 (3C); 12,5-11,8 (3C; d; 1JCP = 49 Hz ); 14,1; 17,6-18,3 (1C; d; 1
JCP 

= 48 Hz); 21,5; 22,7; 33,6. 

[P2225][BF4]. Dados; Exp.: C; 39,5; H, 7,84. Calc para C11H26F6P2: C; 39,6; H; 7,84; δH 

(300 MHz; CD3CN; ppm): 0,90-0,93 (3H; t; J= 5 Hz); 1,15-1,21 (9H; m); 1,32-1,56 (6H; m); 

2,04-2,16 (8H; m); δ13
C (300 MHz; CD3CN; ppm): 5,82 (3C); 12,4-12,0 (3C; d; 1JCP = 49 Hz); 

14,1; 17,9-18,2 (1C; d; 1
JCP = 48 Hz); 21,5; 22,7; 33,5. 
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3.9 Técnicas de caracterização 

3.9.1 Análise térmica  

A calorimetria diferencial de varredura (DSC) foi realizada utilizando-se um T.A. 

Instruments Q.10 DSC acoplado de esfriamento (RCS), com software interface de análises 

térmica 2000, sob atmosfera de nitrogênio. As amostras para medições de DSC foram 

colocadas em um recipiente de alumínio. Primeiro, as amostras foram esfriadas (10 C min-1) à 

-80 °C e mantido nesta temperatura por 1 h. Em seguida, foram aquecidas a uma taxa de 10 

°C min-1 até 400 °C. As medidas termogravimétricas foram realizadas em um T.A. 

Instrumentos TGA 2950 Hi-ResTMTGA, da temperatura ambiente até 700 °C, com uma taxa 

de aquecimento de 10 °C min-1, com sensibilidade: 1, resolução: 3, sob atmosfera de 

nitrogênio, usando-se um cadinho de platina. 

3.9.2 Espectroscopia  

Para a análise por RMN 13C, as amostras foram dissolvidas em acetonitrila deuterada e 

seus espectros de RMN foram registrados em um espectrômetro Varian Inova-300 MHz, 

operando no modo FT à temperatura ambiente. Os espectros Raman foram obtidos com um 

espectrômetro Bruker RFS 100, com radiação excitante em 1064  nm com o laser Nd/YAG, 

de potência de saída típica igual a 300 mW e resolução espectral de 1 cm-1. Os espectros FTIR 

obtidos foram acumulados por 128 vezes no espectrômetro ALPHA FR-IR Bruker com 4 cm-1 

de resolução. Utilizou-se um acessório de reflexão (ATR) equipado com janela de diamante. 

3.9.3 Análise Elementar 

A análise elementar foi feita em equipamento (uma unidade) Perkin- Elmer CHN 2400, 

operado a 925 °C, acoplado a um equipamento de espectrometria de emissão atômica com 

plasma induzido (ICP-AES) Spectro Ciros CCD. 
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Figura 18. Diagrama de blocos do [BMMI][B(CN)4]. O processo é análogo para o 
[BMP][B(CN)4] e o [BMPYR][B(CN)4]. 
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Figura 19. Diagrama de blocos do P2225 Br. 
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Figura 20. Diagrama de blocos do: [P2225][ Tf2N]. 

 

3.9.4 Medidas de viscosidade e densidade 

As medidas de viscosidade e densidade foram feitas utilizando ‐ se um viscosímetro 

digital SVM 3000 / G2 (Anton Paar). As medidas foram determinadas tanto para o líquido 

iônico puro como para a mistura com sal de lítio. 
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3.9.5 Medidas eletroquímicas  

As medidas de condutividade iônica para o líquido iônico e sua mistura com o sal de 

lítio (figura 21) foram feitas por impedância AC (Autolab PGSTAT30). A frequência variou 

de 10 kHz a 10 Hz com amplitude de 5mV (RMS). Os valores de condutividade foram 

calculados a partir do inverso do valor de resistência, obtido no gráfico de impedância, e 

multiplicados pela constante da cela (k= 0.15 1/Ω.cm), que foi determinada utilizando‐se uma 

solução de KCl de condutividade conhecida.  

 
Figura 21. Esquema da célula usada para medir a condutividades dos LIs. 

 

As janelas eletroquímicas foram estimadas por voltametria cíclica, usando-se um 

potenciostato Autolab PGSTAT 30 (Eco Chemie) e utilizando carbono vítreo como eletrodo 

de trabalho, Pt como contraeletrodo e um fio de prata como pseudoreferência. A velocidade 

de varredura foi de 100 mV s ‐1. 

3.9.6 Medidas de difusão  

O método PGSE‐NMR (pulsed gradient spin ‐echo ‐ nuclear magnetic ressonance) é 

uma técnica não destrutiva que permite determinar independentemente os coeficientes de 

difusão para cada uma das espécies iônicas presentes no sistema a ser estudado 48,49,56. Na 

presente tese, os núcleos de 19F e 11B foram usados para determinar a difusão dos ânions e o 

núcleo 1H para os cátions. A técnica de PGSE-NMR funciona através da combinação de 

impulsos de radiofrequência, como utilizado em experimentos de rotina e em espectroscopia 

Líquido iônico  

Eletrodos de Pt 
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de RMN, porém com gradientes de campo magnético que codificam informação translacional. 

Na forma mais simples de um experimento PGSE, a magnetização é excitada com um pulso 

radiofrequência de 90°, depois a magnetização é redirecionada usando-se um gradiente de 

campo magnético. Após um período de ∆/2 um pulso de radiofrequência de 180° inverte a 

magnetização, sendo (∆) o tempo decorrido entre os dois pulsos. Neste ponto, um segundo 

gradiente é aplicado para refocalizar o sinal. O movimento translacional dos núcleos reduz a 

eficácia do pulso refocalizador, resultando na diminuição da intensidade do sinal (figura 22). 

 
Figura 22. Sequência de pulso para a técnica de PGSE. 

 

Foi usado um espectrômetro Varian INOVA 300 MHz equipado com uma probe de 5 

mm de detecção indireta (22 G cm -1max), calibrado com água, D = 2,299 x10 -9 m2 s-1 a 25 

oC. As medidas foram feitas no intervalo de temperatura entre 25 oC a 75 oC. 

A atenuação de eco foi ajustada pela seguinte equação: 

ln , --./ = −2���3�4 ,∆ − 6
7/	         (6) 

onde g é a força de gradiente, Io é a amplitude do eco quando g tende a zero, γ é o 

rádio giromagnético, δ é a duração do pulso de gradiente e ∆ é o intervalo de tempo entre os 

inícios dos dois pulsos de gradiente consecutivos. Os experimentos foram conduzidos com 50 

< ∆ <150 ms e δ = 20 ms. 
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4. Resultados e discussão  

4.1 LIs derivados de tetracianoborato: propriedades 

4.1.1 Estabilidade térmica e eletroquímica 

A faixa em estado líquido exibida pelos LIs é normalmente maior que a encontrada em 

solventes moleculares comuns; por exemplo, a água líquida tem uma faixa de 100 oC (0 a 100 

oC), o diclorometano tem um intervalo de 145 oC (-95 a 40 oC) à pressão atmosférica. O limite 

inferior de temperatura, é a solidificação e é regida pela estrutura e as interações entre os íons. 

Os líquidos iônicos que são compostas totalmente de íons e que apresentam fracas interações 

íon- íon (em comparação com sais fundidos), têm pressão de vapor desprezível e em contraste 

com os solventes moleculares, o limite superior da fase líquida é decomposição térmica, em 

vez de vaporização 37. Em contraste com os sais fundidos, que formam clusters de pares de 

íons na fase de vapor, as reduzidas interações coulômbicas entre íons restringem 

energeticamente a formação de pares de íons requerida para a volatilização dos LIs, 

conduzindo a baixas pressões de vapor. A caracterização térmica dos três LIs é mostrada na 

tabela 4. 

Tabela 4. Estabilidade térmica e eletroquímica dos LIs. 

LIs Td/°C Tm/°C Tg/°C JE/V 

[BMMI][B(CN)4] 455 60 - 2,8a 

[BMP][B(CN)4] 414 17 - 5,7 

[BMPYR][B(CN)4] 403 21 - 4,8 

[BMMI][Tf2N] 48 430 -13 - 4,3 

[BMP][Tf2N] 48 400 -25 -73 4,5 

[BMPYR][Tf2N]    426 64    -6 65    -87 66      4,2b 67 
a A 63 C°. 

b Janela eletroquímica (JE), densidade de corrente limite (j) de 1000 mAcm-2 e velocidade de varredura de 100mVs-1. 

Outros valores de JE foram determinados usando: j=150 mAcm-2, v. de varredura=50 mVs-1. 
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Onde Td, Tm, Tg, e JE são as temperaturas de decomposição, o ponto de fusão, a 

temperatura de transição vítrea e janela de eletroquímica, respectivamente. Tem sido 

reportado na literatura que a estabilidade térmica está relacionada com a capacidade de 

coordenação do ânion 37,68,69, o que está explicitado na figura 23. Para aplicação eletroquímica 

de LIs, a estabilidade térmica é um parâmetro muito importante, e os LIs derivados de 

tetracianoborato têm maior Td (tabela 4), isto confirma o fato que o tetracianoborato é um 

nucleófilo mais fraco que o [Tf2N]�. 

Os derivados de tetracianoborato que são líquidos à temperatura ambiente, 

[BMP][B(CN)4] e [BMPYR][B(CN)4], apresentam uma maior janela eletroquímica em 

relação aos homólogos derivados do ânion [Tf2N]� (tabela 4), o qual é muito importante 

visando a aplicação dos mesmos como eletrólitos. Isto indica que o ânion [B(CN)
]� é mais 

resistente à oxidação, uma vez que apresenta um HOMO com menor energia 50,51,70 (figura 

24). 
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Figura 23. Variação da temperatura de descomposição com o tipo de ânion. Figura adaptada 
da referência 37. 
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Figura 24. Mudança do potencial de oxidação com a energia do HOMO. Figura adaptada da 
tabela 2 da referência 70. 

 

Existe evidência que a resistência à redução não está necessariamente associada à 

energia do LUMO do cátion. Ong et al.
71 demonstraram que o ânion [Tf2N]� pode limitar 

tanto a janela oxidativa como a redutiva. Isso indica porque a mudança do ânion pode 

modificar de forma apreciável a janela eletroquímica. 

O ponto de fusão de qualquer sal é ditado pelo potencial eletrostático entre seus 

cátions e ânions (vide seção 1.6.7). Os líquidos iónicos derivados do tetracianoborato têm 

menor ponto de fusão porque tal ânion é simétrico e apresenta menor tamanho (<171 Å3) 72 

que o [Tf2N]� (248 Å3) 73.  

Quando materiais sólidos com estrutura desordenada ou semicristalina, ao passarem da 

fase sólida para a fase líquida, não estão realizando uma fusão, como os materiais cristalinos, 

mas sim uma transição de fase chamada de transição vítrea (Tg) 74. Devido a limitações 

experimentais não foi possível obter os valores destas variáveis para todos os LIs derivados de 

tetracianoborato. 
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4.1.2 Propriedades de transporte e densidade  

Propriedades de transporte  

Um bom LI do ponto de vista das propriedades de transporte (viscosidade e 

condutividade) é aquele que minimiza suas interações tanto coulômbicas como de van der 

Waals, entre o cátion e o ânion (figura 7).  

Viscosidade 

A viscosidade é uma propriedade associada à resistência que o fluido oferece à 

deformação por cisalhamento ou, dito de outra maneira a viscosidade corresponde ao atrito 

interno nos fluidos devido basicamente a interações intermoleculares sendo, em geral, função 

da temperatura. As variações provocadas pela temperatura nas viscosidades dos líquidos 

iônicos podem ser descritas utilizando-se o conceito de volume livre. De acordo com esta 

teoria, o fluxo de um líquido ocorre por movimento de suas moléculas para espaços vazios 

criados pelas próprias moléculas vizinhas, devido a flutuações na densidade. O volume livre é 

definido como o espaço não ocupado pelas moléculas, ou seja, a diferença entre o volume 

específico do líquido e o volume específico calculado pela soma dos volumes individuais das 

moléculas. Com o aumento da temperatura, a energia cinética média das moléculas torna-se 

maior e, consequentemente, o intervalo de tempo médio no qual as moléculas passam 

próximas umas das outras se torna menor. Assim, as forças intermoleculares se tornam menos 

efetivas e a viscosidade diminui com o aumento da temperatura. Por este motivo, um óleo 

lubrificante torna-se menos viscoso com o aumento da temperatura. 

A viscosidade (η) de um líquido iônico é um parâmetro muito importante em estudos 

eletroquímicos, devido à sua forte influência sobre o transporte de massa. Quando os íons se 

difundem através do eletrólito, a força de arrasto aplicada pelas moléculas de solvente que as 

rodeiam é medida pela viscosidade do solvente, η, consequentemente, em um solvente de 



77 
 

 
 

baixa viscosidade, os íons se moveriam mais facilmente em resposta ao campo elétrico 

aplicado, como expresso pela equação de Stokes ‐Einstein (equação 7), onde D é a constante 

de difusão, k é a constante de Boltzmann, η é a viscosidade, T é a temperatura e R é o raio 

hidrodinâmico 28,75,76. 

4 = 89
�:;<            (7) 

A figura 26 mostra a variação do logaritmo da viscosidade com o inverso da 

temperatura para os LIs derivados de tetracianoborato. É importante ressaltar que outros 

líquidos iônicos que usam os mesmos cátions, mas que possuem o ânion [Tf2N]�, apresentam 

maiores viscosidades que os LIs derivados do ânion tetracianoborato(tabela 6). Isto ocorre 

porque no ânion tetracianoborato a carga negativa está delocalizada pelos grupos ciano 

fortemente retiradores de elétrons que formam o tetraedro 57. Portanto, o B(CN)	
� é uma base 

de Lewis mais fraca, já que diminui as interações coulômbicas com o cátion.  

Para modelar as curvas da figura 25 e para predizer alguns comportamentos dos 

líquidos iônicos é usado o modelo VTF (iniciais dos nomes dos pesquisadores Voguel, 

Tammann e Fulcher): 

= = =>��? , @
9�9.

/ 	= =>��? , A9.9�9.
/       (8) 

Onde η0, B, D e T0 (temperatura de transição vítrea ideal, na qual a viscosidade 

“infinita” é atingida) são parâmetros ajustáveis. Um material que passa por uma transição 

vítrea, muda de um estado desordenado, rígido (vítreo) para um estado desordenado, onde as 

espécies possuem uma mobilidade maior. Existem algumas formas de se estimar a 

temperatura em que esta transição ocorre, denominada Tg, a temperatura de transição vítrea. 

A temperatura de transição vítrea é o ponto de partida para o estado líquido. Na vizinhança da 

transição vítrea, a viscosidade pode atingir até 1013 poise. A temperatura na qual a viscosidade 
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“infinita” é atingida é chamada de temperatura de transição vítrea ideal, T0. Ao mesmo tempo, 

quanto T0 é atingida, o volume livre é definido como zero. A hipótese de que na faixa de 

temperaturas onde T > T0, o volume livre aumenta linearmente com o aumento da 

temperatura, levou à formulação da equação VTF (equação 8). 
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Figura 25. Gráfico de Arrhenius da viscosidade de todos os LIs puros: [BMMI][B(CN)4] 

(triângulo preto aberto), [BMPYR][B(CN)4] (círculo azul aberto) e [BMP][B(CN)4] (quadrado 
vermelho aberto). 

 

Alguns materiais ao passarem da fase sólida para a fase líquida, não estão realizando 

uma fusão, como os materiais cristalinos, mas sim uma transição de fase 5chamada de 

transição vítrea (Tg) 74. Dado que muitas sustâncias apresentam grandes mudanças em suas 

propriedades em torno de Tg com a variação da temperatura, e da importância de quantificar 

estes fenômenos foi introduzido o parâmetro de fragilidade 77,78: 

B = [C DEF GHC(	9I/9)
	]9K9I          (9) 
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Onde LM é uma propriedade física do material, m descreve o desvio da dependência da 

temperatura da propriedade LM do comportamento tipo Arrhenius. Os sistemas com uma 

dependência da temperatura da variável LM muito desviada do comportamento tipo Arrhenius 

com variações acentuadas perto de Tg são chamados de "frágeis", e os sistemas que mostram 

uma dependência quase Arrhenius de LM são chamados de "fortes". Em outras palavras, um 

material frágil mostra uma mudança muito brusca nas propriedades físicas quando se 

aproxima de Tg, enquanto que materiais fortes mostram uma forte resistência à mudança nas 

propriedades com a temperatura, passando por uma transição relativamente suave do estado 

amorfo para o estado vítreo. Em particular, quando se estuda a viscosidade, que é uma 

propriedade interessante nos LIs tem-se: 

B = ['(DEF ;)'N9I/9O
	]9K9I          (10) 

Dado que a viscosidade varia com a temperatura para os diferentes líquidos, Angell 79 

analogamente propôs uma classificação para os líquidos formadores de fases vítreas (glass‐ 

forming liquids ), dividindo ‐os em “fortes” e “frágeis” com base nos mesmos critérios 

estabelecidos acima. Consirando a imposibilidade de avaliar sempre este parâmetro, Angell 80 

demonstrou que existe uma relação entre m e o parâmetro D=B/T0, obtido da equação VTF: 

B	 ≈ 16 +	STUA           (11) 

Líquidos “fortes” apresentam m pequeno e D grande, para os líquidos “frágeis” o 

inverso; por isso a fragilidade se torna um parâmetro muito importante para caracterizar os 

LIs. A tabela 5 apresenta os parâmetros VTF obtidos para os LIs derivados de 

tetracianoborato à temperatura ambiente.  
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Tabela 5. Parâmetros VTF para os dados de viscosidade. 

LIs  η0/ mPa.s B//K T0/K D=B/T0 R2 

[BMPYR][B(CN)4] 0,133 811 160 5,06 1,00 

[BMP][B(CN)4] 0,141 782 176 4,43 1,00 

[BMP][Tf2N]28 0,17 780 186 4,2 - 

 

A partir desta tabela pode-se concluir que do ponto de vista da fragilidade não existem 

diferenças significativas entre [BMPYR][B(CN)4] e [BMP][B(CN)4], o que é um resultado 

esperado, levando-se em conta que as características estruturais dos cátions são similares. 

Resultado igual é obtido quando se comparam os LIs derivados de tetracianoborato com o 

[BMP][Tf2N]. 

A fragilidade está relacionada com a capacidade de conformação das moléculas que 

formam o material, interferindo na sua capacidade de “empacotamento” ou compactação. 

Estruturas rígidas e grupos volumosos apresentam dificuldade de se acomodarem de forma 

compacta na matriz do material e acabam deixando um excesso de volume livre ou vazio, o 

que resulta em maior fragilidade. Por outro lado estruturas flexíveis são menos frágeis devido 

à sua melhor capacidade de conformar‐se de maneira compacta durante o processo de 

vitrificação 28,77. 

O [BMMI][B(CN)4] não pode ser comparado devido ao pequeno número de pontos 

possíveis de serem usados para o ajuste (ponto de fusão 63°C). 

Condutividade  

Tendo em vista a aplicação destas soluções como eletrólitos em dispositivos 

eletroquímicos, uma das propriedades mais importantes para ser determinada é a 

condutividade iônica, σ. A figura 26 mostra a variação do logaritmo da condutividade com o 

inverso da temperatura para os LIs. De maneira similar, outros líquidos iônicos que são 

formados pelos mesmos cátions, mas que possuem o ânion [Tf2N]�, apresentam menores 
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condutividades que os LIs derivados do ânion tetracianoborato (tabela 6). A explicação esta 

associada à viscosidade, pois quanto menor for essa propriedade, maior será o coeficiente de 

difusão(D) das espécies, este, por sua vez, é proporcional à condutividade 76. 

Devido ao fato de a condutividade ser indiretamente proporcional à outra propriedade 

de transporte a condutividade específica 78, é possível ajustar os dados da figura 27 à equação 

VTF: 

V = V>��? , �@´
9�9.́

/ = V>��? , �A´9�9.́
/	       (12) 

Onde a constante pré‐exponencial σ0 é proporcional ao número de íons carregados no 

caso de temperatura infinita. O parâmetro Bσ é a pseudoenergia de ativação para a condução 81 

e T0σ é a temperatura onde cessa a condutividade. Os valores para T0σ são comumente 

próximos à temperatura de transição vítrea das soluções 75, D' é o quociente entre	!´/XU´ . A 

tabela 7 mostra os parâmetros ajustados para os três LIs. 

Para os LIs [BMP][B(CN)4] e [BMP][Tf2N], a diferença entre os valores de σ0 (0,7 e 

0,4, respectivamente) é coerente com o fato que o ânion tetracianoborato diminui as 

interaçoes coulômbicas com o cátion. Quando se comparam [BMPYR][B(CN)4] e 

[BMP][B(CN)4] o parâmetro σ0 é maior para o [BMPYR][B(CN)4] devido a este cátion 

apresentar um menor tamanho e, portanto, menores forças dispersivas. Por outro lado, não 

existem diferencias significativas no parâmetro D´ associado à fragilidade dos LIs.  

Densidade 

A figura 27 mostra a variação da densidade dos três LIs com o inverso da temperatura. 

Diferentemente dos líquidos iônicos reportados na literatura 37, todos os LIs no presente 

trabalho apresentam densidade inferior à densidade da água. A tabela 6 mostra que os LIs 

derivados do ânion tetracianoborato são menos densos que os LIs derivados do 
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bis(perfluoretilsulfonil) imideto. Isso ocorre provavelmente porque o ânion tetracianoborato 

tem volume e massa molar menores (tabela 8). 
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Figura 26. Gráfico de Arrhenius da condutividade de todos os LIs puros: [BMMI][B(CN)4] 

(triângulo preto aberto), [BMPYR][B(CN)4] (círculo azul aberto) e [BMP][B(CN)4] (quadrado 
vermelho aberto). 

 

Tabela 6. Propriedades de transporte e densidade dos LIs. 

         LI η/mPa.s  ρ/g cm-3 σ/mS cm-1 

[BMMI][B(CN)4]
a 10,8 0,980 14,5 

[BMP][B(CN)4]
b 88,5 0,978 3,67 

[BMPYR][B(CN)4] 
b 48,0 0,977 6,89 

[BMMI][Tf2N]b 48 93 1,42 1,6 

[BMP][Tf2N]b 48 183 1,38 1,2 

[BMPYR][Tf2N]b 76 78    1,41 66    2,2 66 
a A 63 °C. b A 25 °C 

Tabela 7. Parâmetros VTF para os dados de condutividade 

LI σ0/S cm ‐‐‐‐1 B'/K T0'/K D' R2 

[BMPYR][B(CN)4] 0.74 611 168 3.64 1.00 

[BMP][B(CN)4] 0.67 573 188 3.04 1.00 

[BMP][Tf2N]28  0.43 697 179 4.2 ------ 
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Tabela 8. Comparação entre [B(CN)
]�		e	[Tf�N]�	. 
Ânion Volume /A3 Massa molar/ g mol-1 

[B(CN)4]� <171 72 114,87 

[Tf2N]	�  248 73 280,12 
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Figura 27. Densidade dos LIs puros a diferentes temperaturas: [BMMI][B(CN)4] (triângulo 
preto aberto), [BMPYR][B(CN)4] (círculo azul aberto) e [BMP][B(CN)4] (quadrado vermelho 
aberto).  

 

4.1.3 Efeito da adição de lítio: Propriedades de transporte e densidade 

 Viscosidade  

A figura 28 mostra o efeito da variação da viscosidade quando é adicionado o sal de 

lítio sobre os dos LIs que são líquidos a temperatura ambiente: [BMPYR][B(CN)4] (a) e 

[BMP][B(CN)4] (b). Diz-se que as mudanças estruturais no LI provocadas pela adição do sal 

de lítio, levam a uma estrutura menos aberta (diminuindo os volumes livres), causando 

aumento nos valores de densidade e viscosidade 49. No entanto, de acordo com o resultado 

apresentado na figura 29, não existe um aumento significativo da viscosidade com a presença 

do sal, como acontece quando são usados LIs derivados do ânion [Tf2N]�49. As concentrações 
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do sal de 0.1 mol L-1 correspondem à máxima quantidade que foi possível dissolver em 

[BMPYR][B(CN)4] e [BMP][B(CN)4], respectivamente.  
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Figura 28. Gráfico de Arrhenius para a viscosidade de líquidos iônicos puros (quadrado preto 
aberto) e suas misturas com lítio (círculo aberto vermelho), a) [BMPYR][B(CN)4] e b) 
[BMP][B(CN)4]; ambos são líquidos à temperatura ambiente. As linhas são curvas de melhor 
ajuste para a equação VFT. 

 

Condutividade 

Para LIs derivados de [Tf2N]�, as condutividades aumentam à medida que é 

adicionado o sal de lítio 49. Isto acontece ao aumento da viscosidade devido à fricção entre as 

moléculas, conjuntamente com o aumento da massa molar total das espécies, causados pela 

formação dos pares iônicos e agregados. A figura 29 mostra que para LIs derivados de 

tetracianoborato não acontecem mudanças notáveis com á adição de lítio; a afirmação anterior 

é devida à pouca capacidade de coordenação que possui  este ânion, o que mostra que o 

mesmo é uma base muito fraca de Lewis e isto diminui as tanto as interações com o cátion do 

LI como com o Li+. 
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Figura 29. Gráfico de Arrhenius para a condutividade de líquidos iônicos puros (quadrado 
preto aberto) e suas misturas com lítio (círculo aberto vermelho), a) [BMPYR][B(CN)4] e b) 
[BMP][B(CN)4]. As linhas são curvas de melhor ajuste para a equação VFT. 
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Figura 30. Densidade a diferentes temperaturas dos LIs puros (quadrado preto aberto) e 
misturados com Li+ (círculo vermelho aberto) para (a) [BMPyr][B(CN)4] e (b) 
[BMP][B(CN)4]. 
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De acordo com Monteiro et al. 49, para os líquidos iônicos contendo o ânion [Tf2N]�, a 

densidade aumenta à medida em que se aumenta a concentração do sal de lítio. Isso acontece 

porque em soluções de Li[cátion][ânion], uma fração do número de cátions é substituída pelo 

íon Li+ (muito menor em tamanho). Na figura 30 pode se observar que este efeito, como era 

de esperar, é menor quanto menos sal de lítio é adicionado. 

4.1.4 Gráfico de Walden. 

A baixa condutividade, especialmente a baixas temperaturas, muitas vezes é uma das 

principais desvantagens no uso de LIs em diferentes aplicações. Muitos grupos de pesquisa 

em todo o mundo estão desenvolvendo alternativas para melhorar esta importante variável. 

Uma compreensão dos fatores que influenciam a interação entre íons é de fundamental 

importância e implica conceitos sobre eletrólitos, eletroquímica e propriedades de solventes 

76. 

A regra de Walden foi originalmente baseada em observações das propriedades de 

soluções aquosas diluídas, mas tem encontrado aplicação em soluções eletrolíticas não 

aquosas e em sais fundidos. De acordo com a regra de Walden, para o gráfico log Λ L versus 

log η, prevê-se uma linha reta que passa pela origem. Os dados para uma solução de 0,01 mol 

L-1 de KCl fornecem um sistema ótimo de calibração que permite estimar a constante k e, 

portanto, permite a colocar uma linha de referência no gráfico de Walden. Muitos líquidos 

iônicos caem abaixo desta linha, sugerindo que não existe uma ionização total e, portanto 

associação de íons 76. O trabalho de Angell 82 apresenta uma classificação dos LIs (figura 31) 

e mostra onde é a região hipotética em que devem estar os líquidos iônicos com melhores 

propriedades de transporte.  
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Figura 31. Classificação dos LIs segundo Angell. Um bom LI minimiza as interações entre o 
ânion e o cátion. Adaptado da referência 82. 

 

A Figura 32 apresenta o gráfico de Walden para os LIs derivados de tetracianoborato. 

O gráfico permite analisar como a condutividade iônica molar varia de acordo com a 

viscosidade levando em conta a formação de agregados. Os LI [BMPyr][B(CN)4] e 

[BMP][B(CN)4] apresentam uma inclinação muito semelhante (32 e 35 S cm-2 mol-1 mPa-1 s-1, 

respectivamente), indicando que o aumento de condutividade iônica molar em ambos LIs está 

relacionada com a diminuição da viscosidade ou aumento da fluidez. Por outro lado, 

[BMMI][B(CN)4] apresenta uma inclinação de 28 S cm-2 mol-1 mPa-1 s-1, um pouco menor do 

que os outros dois LIs. Isso indica que o LI que contém [BMMI] deve formar mais agregados 

neutros ou agregados maiores que os LIs [BMPyr][B(CN)4] e [BMP][B(CN)4]. 

Comparando a inclinação do gráfico de Walden para os LIs contendo [B(CN)4]� com 

os análogos contendo [Tf2N]� é possível observar a grande diferença no comportamento 

relacionado à formação de agregados. 
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Figura 32. Gráfico de Walden dos LIs puros(quadrado preto aberto ) e suas misturas com 
Li+(círculo vermelhos aberto) para (a) [BMPyr][B(CN)4], (b) [BMP][B(CN)4] e (c) 
[BMMI][B(CN)4]. A condutividade iônica molar foi calculada considerando todos os íons. 

 

Os LIs [BMPyr][Tf2N], [BMP][Tf2N] e [BMMI][Tf2N] apresentam uma inclinação de 

28 83–85, 25 48 e 14 48 Scm-2 mol-1 mPa-1s-1, respectivamente. Todos os LIs contendo [B(CN)4]� 

estudados nesta tese apresentam maior inclinação no gráfico de Walden do que os análogos 

contendo [Tf2N]�, no caso de [BMMI] é duas vezes maior. Como o [B(CN)4]� apresenta uma 

menor interação com os cátions, e portanto existem mais transportadores de carga, resultando 

em maior condutividade iônica molar em função da fluidez. Neste sentido, pode-se concluir 
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que os líquidos iônicos derivados de tetracianoborato estão mais perto da região de bons LIs 

que os derivados do ânion [Tf2N]�.  

4.1.5 Cálculo do coeficiente de difusão  

Outra forma de estudar os fenômenos de transporte é calculando os coeficientes de 

difusão. O método PGSE‐NMR (pulsed gradient spin echo) permite a determinação da 

difusividade das espécies individualmente 49,55,56, onde os núcleos 19B, 1H e 7Li são usados 

para detectar ânion e cátion Li+, respectivamente. Para obtenção da medida, não importa se a 

espécie de interesse está dissociada, formando par iônico, ou mesmo formando um agregado 

de espécies, porque o equilíbrio entre espécies carregadas e não carregadas é mais rápido que 

a escala de tempo dos experimentos de RMN. A relação dos coeficientes de difusão com a 

temperatura, D(T) está explicitada na Figura 33. 

As tabelas 9 e 10 apresentam os coeficientes de difusão dos LIs (derivados de 

[B(CN)4]�) puros e de suas misturas com lítio a 25 oC. Como modo de comparação aparecem 

os LIs derivados de [Tf2N]� usando-se os mesmos cátions. Para todos os LIs contendo 

[B(CN)4]�, os coeficientes de difusão de cátions e ânions aumentaram em relação aos LIs 

baseados em [Tf2N]�, isto está em conformidade com os resultados de viscosidade. Os 

coeficientes de difusão de Li+ são menores quando comparados com os valores Dc e Da 

obtidos para a mesma mistura, o que indica que entre as espécies, o Li+ se difunde mais 

lentamente. Além disso, para o LI contendo LiB(CN)4, DLi
+ é aproximadamente 20% menor 

do que o Dc e Da, enquanto que esta diferença é de aproximadamente 50% para os LIs 

contendo LiTf2N. 

Por meio dos coeficientes de difusão é possível estimar a condutividade iônica (σNMR) 

usando-se a equação de Nernst ‐Einstein 54 (equação 13):  

V<YZ = [&
89 (\]á_`>a4]á_`>a + \âa`>a4âa`>a + \c`d4c`d)     (13)  
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Onde n é o número de íons por volume específico e e é carga do elétron. No caso do 

LI puro não existe contribuição do lítio na equação 4. A partir das tabelas 9 e 10, fica claro 

que os valores calculados para a condutividade são sempre maiores que os valores obtidos 

experimentalmente (σexp ou σimpedância). O valor experimental leva em conta se a espécie está 

carregada ou não. 

Assim, se houver formação de pares iônicos, o valor desta medida será diminuído, 

porque o par iônico ou agregado possui carga total menor que a soma das cargas. A relação 

entre estes valores (σexp/σRMN), para os LIs puros e em suas misturas com sal lítio, foi 

calculada para se obter informação do equilíbrio iônico de dissociação / associação nos LIs, e 

é mostrada nas tabelas 9 e 10. Se todos os portadores de carga estivessem disponíveis para a 

condução, o quociente σexp/σRMN seria igual a 1; no entanto, se σexp/σNMR <1, uma porção das 

espécies móveis detectados nas experiências PGSE não contribui para a condutividade. 

Ao comparar um par de LIs puros que contém a mesma espécie catiônica (p.e. 

[BMP][B(CN)4] versus [BMP][Tf2N], quinta coluna da tabela 9), pode-se afirmar que o ânion 

[B(CN)4]� contribui para o aumento de σexp/σNMR, o que sugere que uma percentagem mais 

elevada de íons contribui para a condutividade iônica. As propriedades estruturais e 

eletrônicas podem explicar essa diferença: a carga negativa extensivamente delocalizada 

sobre o [B(CN)4]�, juntamente com sua fraca capacidade de coordenação diminui as 

interações entre os íons, deixando-os mais fracamente vinculados e aumentando o quociente 

σexp/σRMN . 

Os valores de σexp/σNMR para as mistura contendo 0,1 mol L-1 (sétima coluna da tabela 

10) são semelhantes aos obtidos para os LIs puros (quinta coluna na tabela 10), o que é 

atribuído à pequena concentração do sal de Li+ em comparação com os outros resultados, em 

que as concentrações de sal de Li + é 1 ou 2 molL-1 49,56. A figura 34 mostra que a razão 
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σexp/σRMN é independente da temperatura; isto coincide com os resultados obtidos com LIs 

derivados de [Tf2N]�. 

Tabela 9: Medidas de difusão dos LIs puros a 25 oC. 

LIs Dc / cm2 s-1 Da / cm2 s-1 σNMR/mS cm-1 σexp/σNMR 

[BMMI][B(CN)4]
a 13,4 10-7 13,3 10-7 32,5 0,45 

[BMP][B(CN)4] 1,8 10-7 1,9 10-7 4,8 0,76 

[BMPyr][B(CN)4] 2,4 10-7 2,5 10-7 7,0 0,98 

[BMMI][Tf2N]a 48 7,8 10-7 6,3 10-7 17,2 0,23 

[BMP][Tf2N] 1,0 10-7 0,8 10-7 2,2 0,68 

[BMPyr][Tf2N] 1,7 10-7 1,5 10-7 4,1 0,90 

a 63 °C.  

Tabela 10: Medidas de difusão dos LIs e suas misturas com sal de lítio a 0,1 mol L-1 a 25 oC. 

LI  σexp/ 

mS cm-1 

Dc/ 

cm2 s-1 

Da/ 

cm2 s-1 

DLi/ 

cm2 s-1 

σNMR/ 

mS cm-1 

σexp/σNMR tLi
a σLi

b/ 

mS cm-1 

[BMP][B(CN)4] 3,6 1,6 10-7 1,6 10-7 1,2 10-7 4,5 0,80 0,01 0,044 

[BMPyr][B(CN)4] 6,3 2,3 10-7 2,3 10-7 2,0 10-7 6,6 0,94 0,01 0,066 

[BMP][Tf2N] 1,2 8,5 10-8 5,9 10-8 2,9 10-8 1,7 0,70 0,01 0,017 

[BMPyr][Tf2N] 3,0 1,4 10-7 1,3 10-7 6,6 10-8 3,4 0,88 0,01 0,034 

aef = ,gfhf ∑gfhf
j /, gf, hf= fração molar e coeficiente de difusão do iésimo íon respetivamente. 

bσLi = t(Li)*σRMN 

 

A adição de um sal de lítio de um LI contendo [Tf2N]� é conhecida por ter um efeito 

prejudicial sobre as suas propriedades de transporte, levando a uma diminuição substancial da 

condutividade e a um aumento na viscosidade e densidade 49,56. 

Este efeito demonstra que o caráter de ácido forte de Lewis do Li+ modifica os LIs 

para criar uma estrutura compacta de curto alcance. Nesta família de LI, os cátions Li+ são 

coordenados por átomos de oxigênio do ânion para formar clusters. Assim, a contribuição do 
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Li+ para a condutividade iônica não aumenta proporcionalmente com a concentração de Li+. A 

fim de estimar a contribuição de Li+ no transporte de carga total, a condutividade iônica para 

misturas com sal de lítio foi calculada usando a equação de Nernst-Einstein, (sexta coluna da 

tabela 10). Embora os números transporte de Li+ (tLi
+) (oitava coluna da tabela 10) calculados 

a partir dos coeficientes de difusão e concentração de todas as espécies iônicas sejam 

semelhantes para ambas famílias de LIs, a contribuição de Li+ para a condutividade total (σLi) 

(nona coluna na tabela 10) é de 2,6 vezes maior para [BMP][B(CN)4] do que para 

[BMP][Tf2N] e 2 vezes no caso de [BMPyr][B(CN)4]. 
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Figura 33. Gráficos de Arrhenius para os coeficientes de difusão do cátion (quadrado preto), 
[B(CN)4]� (círculo vermelho) e Li+ (triângulo azul), para os LIs puros {símbolos abertos} e 
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para as misturas de com lítio (0,1M) {símbolos fechados} para (a) [BMPYR][B(CN)4], (b) 
[BMP][B(CN)4] e (c) [BMMI][B(CN)4]. 
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Figura 34. Quociente da condutividade molar experimental e calculado (σexp/σRMN), para os 
LIs puros (quadrado preto aberto) e suas mixturas com Li+ (círculo vermelho aberto) para (a) 
[BMPyr][B(CN)4], (b) [BMP][B(CN)4] e (c) [BMMI][B(CN)4]. 
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Comparação dos resultados da tabela 10 com os eletrólitos convencionais. 

Embora a condutividade total das misturas LI + sal de lítio sejam similares ás utilizadas nas 

baterias convencionais de íon – lítio, tais como misturas de LiPF6 com etil carbonato (EC), 

dietil carbonato (DEC) etil-metil carbonato (EMC) [vide tabelas 35.7 e 35.8 da referência 86 e 

tabela 1 da referência 87]  o principal desafio consiste em incrementar a contribuição do lítio 

na condutividade total. Diz-se que um valor alto de contribuição do lítio corresponderia a um 

número de transporte (tLi
+) aproximado de ~ 0.35 86. Este valor  é calculado levando em conta 

uma solução onde o sal LiX é dissolvido totalmente em um solvente: 

 

onde Q(i) é a carga transportada pela espécie iônica i e u(i) é a correspondente mobilidade 

iônica.  

Podemos ver que segundo este parâmetro e analisando a tabela 10 os valores de tLi
+  para LI 

são muito menores que os encontrados para os solventes tradicionais usados nas baterias de 

íon lítio.  

Por outro lado Goodenough e colaboradores 87
 reportaram que um bom eletrólito para baterias 

de lítio deveria possuir uma condutividade do Li (σLi
+) >10-1 mS cm-1 no intervalo de 

temperatura de operação da bateria. Comparado este valor pode se ver que os líquidos iônicos 

derivados de tetracianoborato estão entre	≅ ~44%  e  ≅	66% do valor indicado para solventes. 

Estes valores encontrados para os LIs podem ser considerados promissores. Claramente existe 

uma contradição na comparação dos parâmetros    tLi
+  e  σLi

+ para comparar os LIs e os 

solventes orgânicos,  isto acontece devido as interações existentes entre íons  nos LIs  que não 

ocorrem nos solventes moleculares. Não entanto,  os parâmetros tLi
+  e  σLi

+ cumprem um 

papel fundamental na comparação entre eletrólitos com características química similares.  

Para realizar uma comparação adequada entre líquidos iônicos e solventes moleculares seria 
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conveniente fazer um processo de carga/descarga em um elétrodo de intercalação conhecido e 

usado nas baterias de íon lítio.  

4.1.6 Espectroscopia Raman  

A Espectroscopia Raman tem sido utilizada para examinar as alterações estruturais em 

vários sistemas contendo LI em função da concentração de Li+ 49,88,89. No caso de misturas 

contendo LIs baseados em [Tf2N]�, a banda Raman mais sensível para avaliar a formação de 

pares iônicos é o modo de vibração do [Tf2N]�(C-F), que se encontra em 740 cm-1 88,90 é 

relatado que este única banda localizada a 740 cm-1 para LIs puros se transforma em dupleto a 

740 e 747 cm-1 quando é adicionado sal Li+. 

Esta mudança é atribuída à formação de pares de iônicos ou agregados devido à 

coordenação do Li pelo ânion [Tf2N]�. Portanto, avaliando essas duas bandas, é possível 

estudar a formação de agregados entre Li+ e o ânion [Tf2N]� (em 747 cm-1) e as interações 

entre os cátions orgânicos e [Tf2N]� (em 740 cm-1) 49,88,89. No caso de sistemas de LIs 

contendo o [B(CN)4]�, a espectroscopia de Raman (figura 18) é também útil para determinar 

a interação entre o lítio e o LI. 

A 35 apresenta o espectro Raman para: Li[B(CN)4], KB(CN)4, [BMPyr][B(CN)4] e 

[BMPyr][B(CN)4] + 0,1 molL-1 LiB(CN)4. Pode-se observar que os gráficos de LI com e sem 

o sal de lítio (figura 35a) são muito semelhantes, indicando o que existe pouco efeito da 

presença do lítio. Na figura 35b pode-se ver igualmente a semelhança nos espectros entre os 

sais de potássio e de lítio, o que é esperado levando-se em conta que têm a mesma estrutura e, 

portanto, modos de vibração similares. A região de maior interesse é o estiramento C ≡ N que 

ocorre entre 2200-2300 cm-1. 

A figura 35c apresenta o espectro na região dos modos de vibração do C≡N ampliado 

para todas as sustâncias. Quando a força de ácido de Lewis do cátion diminui, a banda 
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correspondente ao estiramento ν(C≡N) se desloca para números de onda menores: 2262,4 cm-

1 para Li[B(CN)4], 2233,4 cm-1 para K[B (CN)4] e 2222,2 cm-1 para [BMPyr][B(CN)4]. 

Tal comportamento foi observado anteriormente para uma série de sais derivados do 

[B(CN)4]�, incluindo LIs, e segue uma tendência bem estabelecida de acordo com a razão 

carga/raio 32,91. Quando o Li[B(CN)4] é adicionado ao LI puro, a banda atribuída para ν(C≡N) 

se desloca ligeiramente para números mais elevados de número de onda, indicando uma 

interação fraca entre o Li+ e [B(CN)4]�. Este comportamento é oposto ao observado para LIs 

contendo o ânion [Tf2N]�, este resultado é consistente com os valores mais elevados de 

σexp/ σNMR e σLi obtidos para os LIs que contêm [B(CN)4]�, levando a uma maior contribuição 

de Li+ à condutividade iônica molar total. 

Tanto os LIs puros derivados de [B(CN)4]� como suas misturas com o sal de Li+ 

ostentam melhores propriedades de transporte, não só devido à diminuição da viscosidade, 

mas também pela diminuição da formação de agregados entre o Li+ e os ânions[B(CN)4]�, 

provocando interações eletrostáticas mais fracas. Esse comportamento permite que os íons Li+ 

contribuam significativamente para a condutividade iônica total, que é crucial para o uso dos 

LIs como eletrólitos em baterias de lítio-íon. 
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Figura 35. Espectros Raman do LiB(CN)4 (linha preta, círculo aberto), KB(CN)4 (linha 
vermelha, círculo preenchido), [BMPyr][B(CN)4] (linha azul, quadrado aberto) e [Li] 
[BMPyr] [B(CN)4] (linha verde, quadrado preenchido). Figura adaptada da referência 92. 

4.2 LIs derivados de fôsfonio: propriedades. 

4.2.1 Estabilidade térmica e eletroquímica. 

Os LIs derivados de fosfônio que foram sintetizados estão apresentados na figura 16 e 

são: [P2225]Tf2N](trieltilpentilfosfônio Bis(trifluormetilsulfonil)imideto) e 

[P222(201)][Tf2N](trietil(2-metoxietil)fosfônio Bis(trifluormetilsulfonil)imideto), [P2225 ][PF6] 

(trieltilpentilfosfônio hexafluorofostato), [P222(201)][PF6] (trietil(2-metoxietil)fosfônio 

hexafluorofostato) e [P2225][BF4] (trietilpentilfosfônio tetrafluroborato). Entre eles, são 

líquidos à temperatura ambiente o [P2225][Tf2N] e o [P222(201)][Tf2N]; os demais apresentam 



98 
 

 
 

temperatura de fusão maior a 25 °C. Os LIs derivados de fosfônio são pouco explorados na 

literatura científica, por isso se torna importante uma caracterização completa dos mesmos 

para se poder estabelecer uma comparação com os LIs derivados de nitrogênio.  

A caracterização térmica dos dois LIs derivados de fosfônio, juntamente com outros 

líquidos derivados de nitrogênio, é mostrada na tabela 11. 

Tabela 11. Estabilidade térmica e electromica dos LIs derivados de fosfônio. 

     LI   Td/°C    Tm/°C  Tg/°C   JE/V 

1 [P2225][Tf2N] 457 16 - 4,9 

2 [P222(201)][Tf2N] 467 10 - 4,1 

3 [N2225][Tf2N] 93 385 <-50 - - 

4 [N222(201)][ Tf2N ]93 384 <-50 - - 

5 [BMMI][Tf2N]48 430 -13 - 4,3 

6 [BMP][Tf2N] 48 400 -25 -73 4,5 

7 [BMPYR][Tf2N]                 42664   -665   -8766       4,2b 67 

8 [P2225][ PF6]     463 172 - - 

9 [P222(201)][PF6]     400 130 - - 

10 [P2225][ BF4]    419 108 - - 
b Janela eletroquímica (JE), densidade de corrente limite (j) de 1000 mAcm-2 e velocidade de varredura de 100mVs-1. Outros valores de JE foram 

determinados usando: j=150 mAcm-2, v. de varredura=50 mVs-1. 

 

Td, Tm, Tg  e JE são as temperaturas de decomposição, de fusão, de transição vítrea e 

janela de eletroquímica, respectivamente. Pode se observar que os LIs derivados de cátions de 

fosfônio possuem maior Td, devido à maior estabilidade dos derivados de fósforo. Este 

resultado coincide com o previamente obtido por MacFarlane e Bradaric 31,94, isto é causado 

pela presença de orbitais d vazios do átomo central do P 95. Devido a limitações experimentais 

não foi possível obter os valores de Tg para os LIs derivados de fosfônio. 

Na tabela 11 pode-se verificar que os LIs derivados de fosfônio apresentam uma janela 

eletroquímica igual ou maior que em relação aos homólogos derivados de nitrogênio, o que é 



99 
 

 
 

um resultado esperado tendo-se em conta o que está reportado na literatura; Tsunashima et 

al.
93 explica que os hidrogênios dos LIs derivados de fosfônio são mas ácidos que os 

hidrogênios dos LIs derivados de nitrogênio, isto e devido à maior eletronegatividade do 

átomo de nitrogênio. Para confirmar esta afirmação, Tsunashima et al. 93 estudaram, mediante 

a técnica de RMN, o deslocamento químico dos hidrogênios adjacentes ao átomo central (P 

ou N); em geral, foi encontrado um maior deslocamento para os hidrogênios próximos do 

átomo de N, o que confirma sua maior acidez. Os valores de deslocamento químico podem ser 

verificados tabela 2 da referência 93. A estabilidade eletroquímica é de particular importância 

levando-se em conta a aplicação potencial dos LIs como eletrólitos em dispositivos 

eletroquímicos. 

Os líquidos iônicos derivados do fosfônio (fixando o ânion) têm maior ponto de fusão 

porque estes apresentam maior tamanho quando comparados com os cátions derivados de 

nitrogênio 37. Deve-se notar que os LIs [P2225][PF6], [P222(201)][PF6] e [P2225][BF4] são sólidos 

à temperatura ambiente, isto esta relacionado com a alta simetria, tanto do ânion como do 

cátion, o que facilita o empacotamento 45, por tanto, não aptos para serem aplicados como 

eletrólitos. Doravante nenhuma outra propriedade será medida para eles.  
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4.2.2 Propriedades de transporte e densidade 

Viscosidade e condutividade. 

Na tabela 12 estão indicados os líquidos derivados de fosfônio, além de outros líquidos 

derivados de nitrogênio. Pode-se verificar que os líquidos iônicos derivados de fosfônio 

possuem viscosidades mais baixas. Claramente, a explicação não reside na redução das forças 

de dispersão (ver massas molares-M.M-), a diminuição da viscosidade (e o aumento resultante 

na condutividade) reside na redução da carga negativa do ânion (estabilização), devido à 

presença dos orbitais d vazios no átomo de fósforo 95,96. 

A tabela 12 mostra que a viscosidade do LI [P222(201)][Tf2N], é menor do que o [P2225] 

[Tf2N]. Uma explicação aceitável é que a doação de elétrons a partir do grupo metoxi para o 

centro catiônico pode diminuir a carga positiva no átomo central (P ou N). Assim, a interação 

eletrostática entre o cátion e o ânion é enfraquecida, o que resulta na redução da viscosidade e 

do ponto de fusão do LI. Também se afirma que a mobilidade do íon é estimulada pela 

flexibilidade do grupo metoxialquilo, proporcionando baixas viscosidades 93. 

Tabela 12. Propriedades de transporte e densidade dos LIs a 25 °C. 

          LI M.M/g mol-1 η/mPa.s ρ/g cm-3 σ/mS cm-1 

1 [P2225 ][Tf2N] 469,4 85,3 1,30 2,34 

2 [P222(201)][Tf2N] 457,4 48,1 1,38 3,84 

3 [N2225][Tf2N] 93 452,5 172 1,33 0,98 

4 [N222(201)][ Tf2N] 93 440,4 85 1,40 2,16 

5 [BMMI][Tf2N] 48 433,4 93 1,42       1,6 

6 [BMP][Tf2N] 48 436,4 183 1,38       1,2 

7 [BMPYR][Tf2N] 422,4 7697    1,4166 2,266 
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Densidade 

A partir da tabela 12 pode-se concluir que os LIs derivados de fosfônio mostram uma 

ligeira diminuição na densidade em comparação com os derivados de nitrogênio, que está 

associada a uma diminuição da interação eletrostática 93. Por outro lado, os líquidos com uma 

cadeia flexível cadeia "etoxi" podem ter densidades mais elevadas, devido à melhor 

capacidade de empacotamento. 

4.2.3 Propriedades de transporte e densidade: efeito da adição de lítio. 

Como no caso dos derivados de LIs derivados de tetracianoborato, adicionou-se sal de 

lítio sobre os LIs derivados de fosfônio e posteriormente foram analisadas as mudanças de 

suas propriedades. A Figura 36 mostra a dependência de  η com a temperatura para [P222(201)][ 

Tf2N] e [P2225][Tf2N] para os LIs puros e misturados com o sal de lítio. A viscosidade 

aumenta à medida que é adicionado o sal de lítio, devido à fricção entre as moléculas, 

juntamente com o aumento da formação de pares iônicos. Afirma-se dito que as mudanças 

estruturais no LI provocadas pela adição do sal de lítio levam a uma estrutura menos aberta 

(diminuindo os volumes livres), causando aumento nos valores de densidade e viscosidade 49.  

Propriedades de transporte 

Viscosidade 

Do um ponto de vista microscópico, o aumento da viscosidade é associado à formação 

de grandes agregados, tais como pares iônicos. O Li+ experimenta uma coordenação 

bidentada ou monodentada pelos ânions [P222(201)][Tf2N], o que provoca a formação de 

grandes agregados com mobilidade reduzida. 

Como a figura 36 não é linear, é necessário ajustar a equação de Arrhenius com 

parâmetros VTF como foi explicado anteriormente: 
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A tabela 13 apresenta os parâmetros obtidos para os LIs puros e as duas concentrações 

de sal de lítio. A fragilidade é mais elevada, quanto menor for o valor de D= B/T0. Uma maior 

fragilidade indica menor capacidade de empacotamento (maior volume livre), e isto é 

alcançado com grupos volumosos e / ou com estruturas rígidas 77. Para que exista uma 

diferença na fragilidade deve existir pelo menos uma diferença de três unidades no valor de 

B/T0 
28. A partir da tabela 13 pode-se concluir que do ponto de vista da fragilidade não existem 

diferenças significativas entre os diferentes LIs com e sem sal de lítio. 
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Figura 36. Gráfico de Arrhenius da viscosidade para os LIs derivados de fosfônio puros e 
com adição do sal de lítio a) [P222(201)][Tf2N] (triângulo aberto), [P222(201)][Tf2N] (1molL-1 

LiTf2N)(círculo aberto) e [P222(201)][Tf2N] (2molL-1 LiTf2N
 ) (quadrado aberto); b) 

[P2225][Tf2N] (triângulo fechado) , [P2225][Tf2N] (1molL-1 LiTf2N) (círculo fechado), e 
[P2225][Tf2N] (2molL-1 LiTf2N) (quadrado fechado). As linhas são curvas de melhor ajuste 
para a equação VFT. 
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Tabela 13. Parâmetros VTF para os dados de viscosidade referentes aos LIs derivados de 
fosfônio. 

LIs  η0/mPa.s B/K T0/K D=B/T0 R2 

[P222(201)][Tf2N] 0,122 849 156 5,44 1,00 

[P222(201)][Tf2N]_ 1mol L-1 LiTf2N 0,128 923 171 5,41 1,00 

[P222(201)][Tf2N]_ 2mol L-1 LiTf2N 0,112 1039 178 5,84 1,00 

[P2225][Tf2N] 0,0929 940 160 5,87 1,00 

[P2225][Tf2N]_ 1mol L-1 LiTf2N 0,0945 991 176 5,62 1,00 

[P2225 ][Tf2N]_2mol L-1 LiTf2N 0,1051 1031 189 5,46 1,00 

 

Condutividade  

A figura 37 mostra a variação do logaritmo da condutividade com o inverso da 

temperatura para os LIs. Pode-se ver que a adição de lítio prejudica a condutividade em 

comparação com o líquido iônico puro; a explicação está associada com a formação de 

agregados Li-Tf2N, o que diminui a mobilidade das espécies na mistura 49. A condutividade 

também foi ajustada com a equação VTF, e os parâmetros são apresentados na tabela 14. 

Analogamente à viscosidade, a partir da tabela 14 pode-se concluir que do ponto de 

vista da fragilidade não existem diferenças significativas entre os diferentes LIs puros e entre 

os LIs com adição de sal de lítio. 

Tabela 14. Tabela dos parâmetros VTF para os dados de condutividade 

LI σ0/S cm ‐‐‐‐1 B'/K T0'/K D'=B'/T0' R2 

[P222(201)][Tf2N] 0,539 670 163 4,11 1,00 

[P222(201)][Tf2N]_ 1mol L-1 LiTf2N 0,410 604 191 3,16 1,00 

[P222(201)][Tf2N] _ 2mol L-1 LiTf2N 0.677 884 181 4.88 1,00 

[P2225][Tf2N] 0,196 468 195 2,40 1,00 

[P2225][Tf2N] _ 1mol L-1 LiTf2N 0,334 619 200 3,10 1,00 

[P2225 ][Tf2N] _ 2mol L-1 LiTf2N 0,473 784 201 3,90 1,00 
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Densidade 

A figura 38 mostra a variação da densidade dos LIs com e sem sal de lítio com o 

inverso da temperatura. De acordo com Monteiro et al. 49, para os líquidos iônicos contendo o 

ânion [Tf2N]� e cátions derivados de nitrogênio, a densidade aumenta à medida que se 

aumenta a concentração do sal de lítio. Isso acontece porque em soluções de 

Li[cátion][ânion], uma fração do número de cátions é substituída pelo íon Li+(muito menor 

em tamanho), o que ocasiona diminuição do quociente massa/ volume da mistura. Na figura 

39 pode-se comprovar que este fenômeno também acontece com os LIs derivados do 

fosfônio. 
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Figura 37. Gráfico de Arrhenius da condutividade para os LIs com adição do sal de lítio: a) 
[P222(201)][Tf2N] (triângulo aberto), [P222(201)][Tf2N] (1molL-1 LiTf2N) (círculo aberto) e 
[P222(201)][Tf2N] (2molL-1 LiTf2N

 ) (quadrado aberto); b) [P2225][Tf2N] (triângulo fechado), 
[P2225][Tf2N] (1molL-1 LiTf2N) (círculo fechado) e [P2225][Tf2N] (2molL-1 LiTf2N) (quadrado 
fechado). As linhas são curvas de melhor ajuste para a equação VFT. 
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Figura 38. Variação da densidade com o inverso da temperatura para os LIs com e sem 
adição de sal de lítio: a) [P222(201)][Tf2N] (triângulo aberto), [P222(201)][Tf2N] (1molL-1 LiTf2N) 
(círculo aberto) e [P222(201)][Tf2N] (2molL-1 LiTf2N) (quadrado aberto); b) [P2225][Tf2N] 
(triângulo fechado), [P2225][Tf2N] (1molL-1 LiTf2N) (círculo fechado), e [P2225][Tf2N] (2molL-

1 LiTf2N) ( quadrado fechado).  

 

4.2.4 Gráfico de Walden 

A figura 39 apresenta o gráfico de Walden para os LIs derivados de fosfônio . O 

[P222(201)][Tf2N] apresenta uma inclinação levemente superior ao [P2225][Tf2N] e (23,3 e 20,8 

Scm-2mol-1 mPa-1s-1, respectivamente), indicando que o aumento de condutividade iônica 

molar em ambos LIs está relacionado na mesma proporção com a diminuição da viscosidade 

ou aumento da fluidez. Por outro lado as misturas com sal de lítio do [P2225][Tf2N] apresentam 

uma inclinações de 18,7 e 14,9 Scm-2mol-1 mPa-1s-1 para as concentrações de 1 molL-1 e 2 

molL-1 respectivamente; enquanto que o [P222(201)][Tf2N] tem uma inclinaçãoes de 23,2 e 15,5 

Scm-2mol-1 mPa-1s-1 para as concentrações de 1 molL-1 e 2 molL-1, respectivamente. Isto indica 

que para o [P2225][ Tf2N] o decaimento da condutividade molar é afetado pela formação de 

agregados ocasionados pela interação do lítio o com o contraíon, o que provoca uma 

diminuição no transporte de carga 49. No caso do [P222(201)][Tf2N] a diminuição da 

condutividade molar para 1 molL-1 não é tão marcante (0,4%) como no caso do [P2225][Tf2N] 
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(10 %); isto ocorre porque a cadeia éter no cátion de fósforo diminui a interação coulômbica 

entre Li-Tf2N, ocasionando um menor decaimento na condutividade 56. Por outro lado para a 

concentração de 2 molL-1 ambos LIs- [P2225][Tf2N] e [P222(201)][Tf2N]- sofrem uma diminuição 

importante na inclinação da curva (28% e 32%, respectivamente) devido à formação de 

agregados originada pela alta concentração de LiTf2N.  

4.2.5 Cálculo do coeficiente de difusão 

A relação dos coeficientes de difusão com a temperatura, D(T), para o [P222(201)][Tf2N] 

está demostrada na figura 40. No líquido iônico puro os cátions [P222(201)]
+ difundem-se 

ligeiramente mais rápido que os ânions [Tf2N]� em todo o intervalo de temperatura, o que 

condiz com a similaridade de tamanho dos raios de van der Waals ([P222(201)]
+ ‐ 255 Å; 

[Tf2N]� ‐ 248 Å). Pode se verificar que o Li+ não tem o elevado coeficiente de difusão, apesar 

de ser a menor espécie (0,68 Å), o que indica que este cátion também não está se difundindo 

isoladamente, mas acompanhado por outras espécies, talvez formando agregados de grande 

massa. O aumento a concentração de sal de lítio causa diminuição de D para todas as 

espécies, devido ao aumento da viscosidade conferido pela adição de LiTf2N (Figura 41) e 

pela maior energia requerida para criar volumes livres, por onde os íons possam se difundir 28. 
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Figura 39. Gráfico de Walden, onde as linhas representam os resultados de regressão linear, 
obtidos a partir dos dados experimentais. LIs puros (quadrado preto aberto ) e suas misturas 
com Li+, círculo preto aberto (1 molL-1) e círculo preto preenchido (2 molL-1) para (a) 
[P2225][Tf2N] e (b) [P222(201)][Tf2N]. 
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A figura 41 apresenta o resultado para o outro líquido iônico, o [P2225][Tf2N], Os 

resultados são totalmente análogos aos obtidos com o [P222(201)][Tf2N] em relação ao 

detrimento das propriedades de transporte. Adicionalmente, ao se comparar as figuras 41 e 42 

se observa que a presença do lítio afeta um pouco mais a mobilidade do ânion que a do cátion, 

o que esta em concordância com formação de agregados Li-Tf2N de mobilidade reduzida. 
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Figura 40. Gráfico de Arrhenius para os coeficientes de difusão de: a) [P222(201)]
+

 , b) [Tf2N]� 
e c) Li+; [P222(201)][Tf2N] puro (círculo preto preenchido), [P222(201)][Tf2N] (1molL-1) 
(quadrado preto aberto) e [P222(201)][Tf2N] (2 molL-1) (círculo preto aberto).  
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Ao comparar os dois LIs puros derivados de fosfônio contendo a mesma espécie 

aniônica (quinta coluna na tabela 15), pode-se afirmar que a presença de cadeia éter como 

substituinte no átomo de fósforo central contribui para o aumento de σexp/σRMN, o que sugere 

que uma percentagem mais elevada de íons contribui para a condutividade iônica. A presença 

do átomo de oxigênio aumentaria a repulsão entre o cátion e o ânion diminuído a formação de 

pares iônicos, aumentando o quociente σexp/σRMN. 

Comparando agora as misturas dos LIs com lítio, uma vez mais a presença do 

oxigênio na cadeia éter reduz a agregação do lítio com os ânions [Tf2N]�; pode-se observar 

na tabela 16, que para a concentração de 1 molL-1 de LiTf2N, o quociente σexp/σNMR diminui 

em 17% para [P2225][Tf2N] e em 13% para [P222(201)][Tf2N]. Para a concentração de 2 molL-1, 

para o líquido iônico [P222(201)][Tf2N], o quociente σexp/σNMR apresenta um detrimento de 21%, 

este decrescimento, como foi explicado acontece pela formação de agregados impulsionada 

pela alta concentração do sal de lítio. 

A fim de estimar a contribuição de Li+ para o no transporte de carga total, a 

condutividade iônica para misturas com sal de lítio foi calculada usando a equação de Nernst-

Einstein, (sexta coluna da tabela 16). Comparando os dois líquidos iônicos com concentração 

1molL-1 vê-se que, embora o número do transporte de Li+ (tLi
+) (oitava coluna na tabela 16) 

para [P2225][Tf2N] seja um pouco maior que para [P222(201)][Tf2N], a contribuição de Li+ para a 

condutividade total (σLi) (nona coluna na tabela 10) é de 1,5 vezes maior para [P222(201)][Tf2N] 

do que para [P2225][Tf2N]. Quando a concentração do LiTf2N varia de 1 molL-1 para 2 molL-1 

a σLi se reduz em quase 50%; isto é ocasionado pelo decaimento nas propriedades de 

transporte originado pela alta concentração do lítio. 
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Figura 41. Gráfico de Arrhenius para os coeficientes de difusão de: a) [P2225]
+, b) [Tf2N]� e 

c) Li+; [P2225][Tf2N] puro (círculo preto preenchido), [P2225][Tf2N] (1molL-1)(quadrado preto 
aberto ) e [P2225][Tf2N] (2 molL-1) (circulo preto aberto).  

 

Tabela 15: Medidas de difusão dos LIs puros a 39 oC. 

LIs Dc / cm2 s-1 Da / cm2 s-1 σRMN/mScm-1 σexp/σRMN 

[P222(201)][Tf2N] 3,85 10-7 3,30 10-7 7,6 0,80 

[P2225][Tf2N] 2,2710-7 2,4710-7 4,8 0,75 
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Deve-se notar que os LIs [P2225][Tf2N] e [P222(201)][ Tf2N], apresentam maiores valores 

tanto de número de transporte (tLi) como de condutividade de lítio (σLi) quando comparados 

com outros líquidos bem conhecidos, como o [BMMI][Tf2N] e [EtO(CH2)2MMI][Tf2N]. Este 

é um resultado muito relevante levando-se em conta que um dos maiores desafios para 

aplicação dos LIs como eletrólitos é justamente o incremento da contribuição do lítio na 

condutividade total do LI. Uma explicação para este fenômeno pode estar associado à 

presença do átomo central de fósforo que, como já mencionado, diminui o efeito da carga 

negativa do ânion [Tf2N]� e, portanto, também diminui a interação deste contraíon com o 

lítio; consequentemente, existe uma maior mobilidade do Li+, proporcionando altos valores 

dos parâmetros tLi e σLi. 

Tabela 16: Medidas de difusão dos LIs e suas misturas com sal de lítio a 39 oC*. 

LI 
σexp/ 

mS cm-1 

Dc/ 

cm2 s-1 

Da/ 

cm2 s-1 

DLi/ 

cm2 s-1 

σNMR/ 

mS cm-1 

σexp/σNMR tLi
a σLi

b/ 

mS cm-1 

[P222(201)][Tf2N] _1mol L-1      2,8 1,8 10-7 1,3 10-7 2,0 10-7 4,0 0,69 0,17 0,74 

[P222(201)][Tf2N] _2mol L-1 0,37 8,1 10-8 4,1 10-8 7,0 10-8 1,3 0,62 0,30 0,39 

[P2225][Tf2N] _1mol L-1 0,61 7,6 10-8 8,1 10-8 1,410-7 2,1 0, 63 0,24 0,50 

[BMMI] [Tf2N] _1mol L-1 49 0,60 2,2 10-7 9,3 10-8 9,2 10-8 3,5 0, 17 0,10 0,33 

[EtO(CH2)2MMI][Tf2N] _1mol L-1 56 0,79 1,4 10-7 1,0 10-7 7,6 10-8 2,8 0,28 0,10 0,27 

aef = ,gfhf ∑gfhf
j /, gf, hf= fração molar e coeficiente de difusão do iésimo íon respetivamente. 

b
σLi = t(Li)*σRMN 

* A comparação foi feita a 39 °C devido à confiabilidade que existe nos dados de coeficientes de difusão dos LIs à medida que a temperatura 
aumenta. 

 

Ao comparar os líquidos [P222(201)][Tf2N]_1molL
-1(η/48.1 mPa.s) e 

[EtO(CH2)2MMI][Tf2N] _1molL
-1(η/67 mPa.s) chega-se a uma conclusão bastante interessante, 

embora a presença da cadeia éter do cátion melhore as propriedades de transporte dos LIs tais 

como a condutividade e a viscosidade, o efeito mais significativo no transporte do lítio é 

devido à presença do átomo central de fósforo; isto fica confirmado ao comparar [P2225][Tf2N] 



111 
 

 
 

_1molL
-1 (η/85,3 mPa.s), que não possui cadeia éter lateral, com o [EtO(CH2)2MMI][Tf2N] 

_1molL
-1(η/67 mPa.s), mas que possui maiores valores de tLi e σLi. 

4.3 Quadro comparativo dos LIs derivados de fosfônio e tetracianoborato 

A figura 42 mostra todos os LIs sintetizados nesta tese (derivados de tetracianoborato 

e fosfônio), tanto puros como nas suas mistura com lítio; para efeito comparativo também são 

apresentados outros líquidos derivados de Nitrogênio e [Tf2N]�. 

Da figura 42a e 42b pode se observar que os LIs derivados de tetracianoborato, 

[BMPYR][B(CN)4] e [BMP][B(CN)4], tanto puros como em suas misturas com lítio, estão 

próximos da região de bons LIs (figura 32- Gráfico de Angell), esta conclusão é muito 

coerente com o fato do tetracianoborato ser um ânion de baixa capacidade de coordenação 

que facilita a dissociação iônica, a qual esta relacionada diretamente com o fato dos pontos 

ficarem mais perto da línea de referência de KCl. Também se pode ver que o 

[BMPYR][B(CN)4] é levemente superior ao [BMP][B(CN)4] quanto às propriedades de 

transporte, dada sua proximidade com na região de bons LIs. Claramente a adição de lítio (0,1 

molL-1) não afeta as propriedades de transporte, basicamente pela pouca interação existente 

entre o lítio e o ânion tetracianoborato. Não é possível analisar o efeito de uma concentração 

maior de lítio, pois 0,1 molL-1 é a concentração de saturação do sal de lítio. 

Analisando-se a figura 42c e 42d pode-se concluir que existe diminuição das propriedades de 

transporte dos líquidos iônicos [P222(201)][Tf2N] e [P2225][Tf2N] quando são adicionadas as 

concentrações de 1molL-1 e 2 molL-1 de LiTf2N; isto fica claro ao ver o afastamento da linha 

ideal de KCl dos pontos correspondentes às misturas em tais gráficos. Além disso, o LI 

derivado de fosfônio com cadeia éter [P222(201)][Tf2N] encontra-se mas próximo da região de 

bons LIs que o [P2225][Tf2N], segundo o gráfico de Angell. Como explicado anteriormente, 
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isto é devido à diminuição da carga positiva do átomo central pela presença da cadeia alcoxi 

que provoca em uma menor interação eletrostática entre o cátion e o ânion.   

Em outro segmento da figura, 42e, comparam-se comparado LIs derivados dos ânions 

[B(CN)4]� e [Tf2N]� (fixando-se o cátion) puros e em suas misturas com lítio; levando em 

conta que o sal de lítio deve possuir o mesmo contraíon do LI, usou-se uma concentração de 

0,1 molL-1 de LiB(CN)4 e LiTf2N, respectivamente. Todos os pontos foram medidos a 25 °C. 

Ao comparar os LIs puros [BMPYR][B(CN)4] com [BMPYR][Tf2N] e [BMP][B(CN)4] com 

[BMP][Tf2N], pode-se ver que os líquidos derivados de tetracianoborato apresentam uma 

maior condutividade molar em função da fluidez. Isso implica que o ânion tetracianoborato 

apresenta uma melhor estabilização da carga negativa quando comparado com o [Tf2N]� e, 

portanto, existe uma menor interação coulômbica.  

Por outro lado, quando se comparam os LIs e suas mixturas com lítio, especificamente 

[BMPYR][B(CN)4]_0,1molL-1 versus [BMPYR][Tf2N]_0,1molL-1 e 

[BMP][B(CN)4]_0,1molL-1
 e [BMP][Tf2N]_0,1molL-1, se verifica que o decaimento nas 

propriedades de transporte é mas notório nos LIs derivados de [Tf2N]�. Isso implica que a 

mobilidade do íon lítio seja maior nos líquidos derivados do tetracianoborato, devido à 

existência de menor interação do lítio com o dito ânion. Este resultado é muito importante, 

levando-se em conta que um dos maiores desafios dos LIs, na atualidade, é incrementar o de 

transporte de carga do lítio no meio eletrolítico. Por tudo que se afirmou anteriormente, os 

líquidos iônicos derivados de tetracianoborato apresentam também maiores valores de σLi 

(condutividade do lítio) tal como está explicitado na tabela 10. Para efeitos comparativos é 

bom deixar claro que a concentração do sal de lítio que foi usada para estes LIs (0.1 mol L-1) é 

muito maior que para os LIs derivados de fosfônio (1 e 2 mol L-1). 
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Finalmente, na figura 42f apresenta-se o gráfico de Walden a 25 °C para os líquidos 

puros [P222(201)][Tf2N] versus [N222(201)][Tf2N] e [P2225][Tf2N] versus [N2225][Tf2N]. 

Claramente nos dois casos os líquidos derivados de fosfônio apresentam melhores 

propriedades de transporte quando comparados com os derivados de nitrogênio. Isto se deve à 

capacidade do átomo central de fósforo de enfraquecer a interação eletrostática, devido à 

presença de orbitais d vazios que não existem no átomo de nitrogênio. A explicação de porque 

o LI [N222(201)][Tf2N] é melhor que o [N2225][Tf2N] é a mesma dada para os líquidos iônicos 

derivados de fosfônio. 
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Figura 42. Gráfico de Walden dos LIs sintetizados nesta tese e sua comparação com outros 
LIs reportados na literatura. 

5. Conclusões 

As propriedades físico-químicas dos LIs podem ser moduladas trocando-se o ânion ou 

cátion ou ambos. Portanto, em alguns casos, é possível prever quais são as propriedades dos 

LIs com base na sua estrutura; isto permite “desenhar” estes líquidos em função de cada 

aplicação específica.  
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Embora os LIs apresentem características únicas para serem aplicados como 

eletrólitos, tais como serem compostos exclusivamente por íons e terem boas estabilidades 

química e eletroquímica, existe, no entanto, uma dificuldade associada com o transporte de 

carga no meio eletrolítico. Em particular, quando se pretende a aplicação destes materiais em 

baterias de íon lítio é necessário incrementar a contribuição da condutividade do lítio em 

relação à condutividade total da mistura (LI+ sal de lítio). Este aspecto  foi focado nesta tese. 

Em primeira instância, foram sintetizados três novos LIs modificando-se o ânion; deste modo, 

foram obtidas as seguintes subtâncias derivadas de tetracianoborato de potássio:-

[BMPYR][B(CN)4], [BMP][B(CN)4] e [BMMI][B(CN)4]- sendo os dois primeiros líquidos á 

temperatura ambiente e o último apresenta ponto de fusão de 63°C.  

Quando se comparou estes LIs com os derivados de ânion [Tf2N]�, se verificou que as 

propriedades de transporte viscosidade e condutividades foram incrementadas pelo menos em 

40%, enquanto que a condutividade do lítio (σLi) foi incrementada em mais de 50%. A janela 

eletroquímica passou de 4,2V para 4,8V para [BMPYR][Tf2N] e [BMPYR][B(CN)4] 

respectivamente; e passou de 4,5V para 5,7V para [BMP][Tf2N] e [BMP][B(CN)4] 

respectivamente. Ambos os resultados são bastante significativos, levando-se em conta que a 

estabilidade eletroquímica e o transporte de lítio são dois dos mais importantes parâmetros 

visando a aplicação dos LIs como eletrólitos. Do ponto de vista químico, as vantagens 

derivadas do uso do ânion tetracianoborato tem a ver com os quatro grupos cianeto fortemente 

atraentes de e- que ocasionam o deslocamento uniforme da carga negativa sobre os quatro 

grupos que formam uma geometria tetraédrica ao redor do boro. A espectroscopia Raman foi 

usada para demonstrar esta baixa capacidade de coordenação do tetracianoborato. Observou-

se que os gráficos de LI com e sem o sal de lítio são muito semelhantes, indicando o que 

existe pouca interação lítio-ânion. 
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Outro grupo importante de líquidos iônicos que foi sintetizado foi o dos LIs derivados 

do cátion fosfônio. Entre eles o [P2225][Tf2N] e [P222(201)][Tf2N] foram os únicos líquidos à 

temperatura ambiente. Encontrou-se que estes líquidos apresentam excelentes propriedades de 

transporte e estabilidade eletroquímica quando comparados com seus equivalentes derivados 

de nitrogênio. Quanto às propriedades de transporte, tanto a viscosidade como a 

condutividade, são incrementadas em mais de 43%. A diminuição da viscosidade (e o 

aumento resultante na condutividade) reside na redução da carga negativa do ânion 

(estabilização), devido à presença dos orbitais d vazios no átomo de fósforo. 

Consequentemente, quando foram estudadas as misturas de contração 1 mol L-1 de LiTf2N em 

LI, os LIs [P2225][Tf2N] e [P222(201)][ Tf2N], apresentaram maiores valores tanto de número de 

transporte (tLi) como de condutividade de lítio (σLi) em relaçaõ a outros líquidos bem 

conhecidos, como o [BMMI][Tf2N] e [EtO(CH2)2MMI][Tf2N]. 

Quando foi estudada a estabilidade eletroquímica, se encontrou igualmente uma maior 

janela eletroquimica para os líquidos iônicos derivados de fosfônio, isso é devido aos 

hidrogênios dos LIs derivados de fosfônio serem menos ácidos que os hidrogênios dos LIs 

derivados de nitrogênio, em função da menor eletronegatividade do átomo de fósforo. 

Estes resultados mostraram a sensibilidade das propriedades dos LIs quando são 

mudados o ânion e o cátion. Em particular, nos dois grupos de LIs estudados nesta tese houve 

uma melhora notável nas suas propriedades físico-químicas, sendo isto um resultado 

importante para a aplicação potencial destes materiais como eletrólitos em baterias de íon lítio 

e que abre uma janela para um sem-número de pesquisas na área nos próximos anos. 
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