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Resumo 

 

Os líquidos iônicos (LI’s) têm sido apontados como uma excelente opção para 

aplicação em plantas de captura de CO2, sendo que o estudo da utilização destes materiais 

para esta finalidade exige o conhecimento da solubilidade do dióxido de carbono nos líquidos 

iônicos.Existem diversos métodos para realização de  medidas em termos de fração molar de 

CO2 o que exige a necessidade da comparação e escolha de métodos mais adequados e 

confiáveis. No presente trabalho são apresentados os resultados do estudo de dois métodos 

experimentais de medida de solubilidade de CO2 em comparação com valores apresentados na 

literatura, os quais se mostraram coerentes com os resultados encontrados na literatura, 

demonstrando a eficiência dos métodos estudados. 

 

Introdução 

 

Atualmente, os líquidos iônicos (LIs) formados por cátions orgânicos e ânions 

inorgânicos ou orgânicos, comumente líquidos a temperatura ambiente, têm sido apontado por 

vários cientistas como uma excelente opção para a substituição de aminas em plantas de 

captura de dióxido de carbono, devido às suas propriedades físico-químicas. Desta forma, é 

essencial a realização de estudos de solubilidade destes líquidos para o desenvolvimento de 

novos processos de absorção. Anthony et al. (2002) apresentam valores de solubilidade  de 

diversos gases em vários líquidos iônicos, dentre os quais o CO2  possui maior solubilidade e  

interação, o que reforça o potencial de aplicação destes compostos em tecnologias de captura. 

Diferentes métodos podem ser empregados para a obtenção de valores de solubilidade 

de CO2 em líquidos iônicos. Entretanto, a sua grande maioria apresenta incoerência ou 

dispersão entre os dados encontrados. Neste contexto, o presente trabalho pretende avaliar 

duas metodologias para a determinação da solubilidade do CO2 no liquido iônico 
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tetrafluoroborato de 1-butil-3-metilimidazólio [bmim][BF4], uma usando uma Microbalança 

Termogravimétrica por Suspensão Magnética de alta pressão, da marca Rubotherm (PTGA - 

Pressure and Temperature Gravimetric Analyzer) e a outra com uma  célula de equilíbrio 

termostatizada, ambos pela técnica de saturação isocórica. Para comparação dos métodos os 

resultados encontrados foram confrontados com a literatura.  

 

Metodologia 

 

Os ensaios de avaliação foram realizados na temperatura de 25 °C com o líquido 

iônico [bmim][BF4], pois este é bem conhecido e está bem descrito na literatura. As 

solubilidades foram obtidas com a PTGA que determina a quantidade de gás solubilizado, por 

meio da variação de massa após o processo de absorção e pela célula de equilíbrio em que a 

quantidade (número de mols) de soluto presente na solução líquida é calculada pela diferença 

entre duas medidas PVT: a primeira quando o gás é introduzido em um reservatório e a 

segunda, após o equilíbrio termodinâmico ser alcançado. A modelagem do CO2 foi baseada na 

equação de estado de Span & Wagner (1996).  

Resultados e Discussão 

 

Na primeira etapa foram realizados ensaios na Microbalança Termogravimétrica e 

estes foram comparados com os resultados encontrados por Anthony et al. (2004; 2005), para 

avaliação de metodologia experimental. Os ensaios realizados por Anthony et al. (2004; 2005) 

utilizam uma metodologia diferente da utilizada neste trabalho. 

Na figura 1 podem ser observados os resultados experimentais de solubilidade de CO2 

obtidos no líquido iônico [bmim][BF4] para a temperaturas de 25 °C, em comparação com os 

resultados apresentados por Anthony et al. (2004; 2005). Por meio dos resultados obtidos é 

possível evidenciar que o método experimental utilizado é confiável, pois está de acordo com 

os valores encontrados na literatura. 

 
Figura 1: Solubilidade do CO2 em [bmim][BF4] em 25 °C PTGA versus Anthony, J.L.  

Após a comparação dos resultados obtidos na PTGA com a literatura, os mesmos 

foram confrontados com os resultados obtidos na célula de equilíbrio a fim de comparar as 
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duas metodologias experimentais. Os ensaios também foram conduzidos a temperatura de 

25°C e são apresentados na figura 2. 

 
Figura 2: Comparativo da solubilidade do CO2 em [bmim][BF4] a 25 °C na Célula de 

Equilíbrio versus PTGA. 

Conforme se pode observar na figura 2 a célula de equilíbrio apresenta valores de 

solubilidade coerentes e muito próximos aos encontrados com a PTGA, apresentando 

pequenos desvios que podem estar associados a parâmetros operacionais e sensibilidade dos 

instrumentos de medição. De qualquer forma, estes resultados demonstram que a célula de 

equilíbrio pode ser considerada um sistema alternativo de custo inferior em relação à PTGA 

para medidas de solubilidade até 30 bar. 

Conclusão 

Baseado nos comparativos apresentados anteriormente pode-se evidenciar que os 

resultados experimentais obtidos para o liquido iônico [bmim][BF4]  nas mesmas condições 

demonstram que a metodologia experimental, os cálculos realizados e a modelagem do CO2 

estão em concordância com a literatura, podendo ser utilizados para obtenção de resultados 

confiáveis de solubilidade de dióxido de carbono em líquidos iônicos.  
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