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Resumo 

 

O interesse científico e tecnológico na área de captura e armazenamento de dióxido de 

carbono (CO2) parte do princípio de que o CO2 é um dos principais gases responsáveis pelo 

efeito estufa, resultando na busca por novas tecnologias e materiais em potencial para 

mitigação de impactos ambientais, decorrente do aumento das concentrações de CO2 na 

atmosfera e consequente aquecimento global. Os líquidos iônicos (LIs) são sais orgânicos 

formados por cátions orgânicos e ânions orgânicos ou inorgânicos, apresentando baixos 

pontos de fusão e altos pontos de ebulição  além de propriedades como baixa pressão de 

vapor, baixa volatilidade e inflamabilidade, grande estabilidade química e térmica, boa 

condutividade iônica, não são tóxicos e podem ser recuperados. A partir de estudos 

bibliográficos, demonstraram ser eficazes para a captura de CO2. Os objetivos desta proposta 

de trabalho consistem em sintetizar e caracterizar líquidos iônicos, visando à absorção de CO2 

frente à mistura de gases. Nesse trabalho foram realizadas as sínteses dos seguintes líquidos 

iônicos: Tetrafluoroborato de 1-butil-3-metilimidazólio [bmim][BF4]; Hexafluorofosfato de 1-

butil-3-metilimidazólio [bmim][PF6], partindo do cloreto de 1-butil-3-metilimidazol 

[bmim][Cl] conforme processo descrito na literatura (Einloft, 1993; Dullius, 2002; Aquino, 

2010). Os líquidos iônicos sintetizados foram caracterizados por espectroscopia de 

infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) e para a determinação da solubilidade do 

dióxido de carbono, utilizou-se uma Microbalança termogravimétrica por suspensão 

magnética de alta precisão - PTGA. Pode-se então, através da caracterização dos LIs, 

comprovar a estrutura química dos compostos e sua pureza. Além disso, os primeiros estudos 

de solubilidade indicaram que os líquidos iônicos possuem boa capacidade de absorver o CO2, 
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mostrando-se possíveis candidatos para serem empregados em processos de absorção. No 

entanto, ainda existe a necessidade de mais estudos nesta área. 

 


