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5.1 introdução3

Líquidos iônicos (LIs) consistem em uma classe de solventes com proprie-
dades ajustáveis e têm sido amplamente utilizados como substituto “verde” para 
solventes orgânicos tóxicos, perigosos, inflamáveis e altamente voláteis.4 De fato, 
as potenciais aplicações técnicas e comerciais de LIs estão principalmente liga-
das às suas propriedades físico-químicas únicas, como baixa pressão de vapor, 
múltiplas interações de solvatação com compostos orgânicos e inorgânicos,5 
excelente estabilidade química e térmica,6 relativa condutividade iônica e am-
pla janela eletroquímica.7 Além disso, propriedades como viscosidade, hidrofo-
bicidade, densidade e solubilidade podem ser ajustadas, escolhendo diferentes 
combinações de cátions e ânions, para adequar o LI a exigências específicas. Tais 
características conferem aos LIs a capacidade de serem moldáveis, com poten-
ciais aplicações científicas e tecnológicas.8

Ao longo da última década, os LIs apresentaram enorme potencial como (co)
solventes e/ou reagentes em uma ampla gama de aplicações, incluindo a Engenharia 
Química (separação, extração e membranas),9 Química (síntese orgânica, reações 
catalíticas, síntese de nanomateriais e reações de polimerização),10 conversão de 
energia (baterias, células de combustível e armazenamento de calor),11 biotecnologia 

3 Os autores agradecem ao suporte das agências de amparo à pesquisa CNPq e Fapesp.
4 Brooks (2014), Mohammad e Inamuddin (2014), Weingärtner (2008), Reichardt (2005), Feng et al. (2010).
5 Weingärtner (2008), Reichardt (2005), Feng et al. (2010).
6 Weingärtner (2008), Reichardt (2005), Feng et al. (2010).
7 Brooks (2014), Mohammad e Inamuddin (2014), Weingärtner (2008), Reichardt (2005), Feng et al. (2010).
8 Hywel et al. (2014), Vishal Govind et al. (2013), McCrary et al. (2013), Azevedo et al. (2013).
9 Rao et al. (2013).
10 Brooks (2014), Mohammad e Inamuddin (2014).
11 Brooks (2014), Mohammad e Inamuddin (2014).
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(biocatálise, purificação de biomoléculas e produção de biocombustíveis)12 e ciên-
cias farmacêuticas (pró-drogas, transporte de drogas e solubilização).13

Do ponto de vista molecular e estrutural, os líquidos iônicos são compostos de 
cátions orgânicos de baixa simetria e ânions orgânicos ou inorgânicos de alta sime-
tria. A primeira geração de líquidos iônicos, proposta no início da década de 1970 
e meados de 1980, apresenta uma gama de possíveis compostos constituídos, em 
geral, por um cátion orgânico e um ânion inorgânico, tendo aplicações industriais 
relevantes: dispositivos eletroquímicos, como capacitores, solventes em síntese orgâ-
nica, aditivos em lubrificantes, entre outros. Propriedades físicas, como viscosidade, 
condutividade e densidade, têm sido alvo de investigação para esses compostos.14 
Uma segunda geração permitiu o modelamento de propriedades químicas e físicas 
por meio da substituição de um ânion inorgânico por uma classe de ânions orgâni-
cos funcionais ou pela substituição do cátion, promovendo características diferen-
ciadas quanto à solvatação, à hidrofobicidade e à indução quiral.15 Recentemente, 
uma terceira geração de líquidos iônicos tem sido proposta, em que propriedades 
de interesse biológico podem ser modeladas com a proposição de novos cátions e 
ânions biocompatíveis, bioativos e não tóxicos, sendo compostas de líquidos iônicos 
com funcionalidade específica.16 A evolução dessas gerações revela a capacidade de 
racionalizar e planejar novos líquidos iônicos com base no conhecimento estrutural, 
termodinâmico e dinâmico desses compostos.17

Como exemplo, a forma e o tamanho do cátion, bem como sua assimetria, 
são responsáveis pela redução da temperatura de fusão dos líquidos iônicos, que é, 
por definição, abaixo de 100 °C. Além disso, cátions de baixa simetria possuem um 
empacotamento íon-íon menos eficiente, diminuindo a energia de rede e, portanto, 
o ponto de fusão. Um exemplo típico de cátions com essa característica são os do 
tipo alquilimidazólio. O tamanho e a forma dos cátions também são relevantes na 
determinação do ponto de fusão de líquidos iônicos; em geral, íons grandes provo-
cam redução no ponto de fusão. Por outro lado, ânions são estruturas orgânicas ou 
inorgânicas menores que os cátions e geralmente são responsáveis pelas proprieda-
des físicas do líquido. Esses ânions possuem carga negativa difusa, como o [BF4]

− e 
o [PF6]

−, por exemplo. Com o aumento do tamanho do ânion, em geral, observa-se 
uma redução no ponto de fusão. Na Figura 5.1 apresenta-se a estrutura de alguns 
pares iônicos que constituem os líquidos iônicos mais convencionais.

Por outro lado, constata-se o uso da simulação computacional no auxílio a 
técnicas experimentais, a técnica preditiva, capaz de prever comportamentos, bem 
como propriedades físico-químicas. De fato, estudos revelam que a funcionalização 
de líquidos iônicos promove uma modulação de suas propriedades, derivadas dos 

12 Rao et al. (2013), Huiyong et al. (2013).
13 Cojocaru et al. (2013), Suruchi et al. (2012), Stoimenovski et al. (2012), Bica et al. (2012).
14 Pádua et al. (2007), Greaves et al. (2006).
15 Welton (1999), Huddleston et al. (1998).
16 Hough et al. (2007).
17 Id. ibid.
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grupos funcionais substituintes, como éter, éster, álcool, amina etc. Como exemplo, 
recente estudo mostra que o grupo éter inserido na cadeia do cátion imidazólio 
diminui a viscosidade do líquido e aumenta a condutividade iônica dos eletrólitos.18

Cátions Ânions

1-etil-3-metilimidazólio

Bis(tri� uormetanossulfonil)imida

1-metilpiridínio

Tetra� uorborato

1,1-dimetil pirrolidínio
Hexa� uorfosfato

Figura 5.1 Modelos moleculares para alguns cátions e ânions mais empregados em simula-
ção computacional de líquidos iônicos.

5.2 metodologiaS comPutacionaiS

Nesta seção apresentar-se-á uma visão geral sobre duas das mais importantes 
abordagens computacionais para o estudo da matéria desordenada, em especial 
dos líquidos iônicos: a dinâmica molecular atomística e a dinâmica molecular 
coarse-grained.

18 Siqueira e Ribeiro (2007).
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5.3 dinâmica molecular atomíStica

Simulações computacionais têm sido, nas últimas décadas, ferramenta po-
derosa para tal estudo, especialmente quando se consideram escalas de tempo e 
de tamanho dos múltiplos processos associados à química supramolecular.19 A 
produção de configurações moleculares via dinâmica molecular é obtida por meio 
da solução das equações de Newton para cada uma das moléculas do sistema, a 
partir das posições e velocidades iniciais e do conhecimento da força que atua em 
cada molécula, em um determinado instante.20 Calculam-se, assim, as posições e 
velocidades de cada molécula ao fim de intervalos de tempo sucessivos, ou seja, 
obtém-se a evolução temporal do sistema. As forças que atuam na molécula i po-
dem ser obtidas por meio de:21

 
F dU r

dr
m

d r
dti

i= − = −
( ) 2

2  
5.1

em que U(r) é a energia potencial total das interações entre as moléculas de massa 
mi e que depende apenas do módulo r da distância entre elas. Frequentemente, basta 
escolher uma forma simples de U(r).

A energia potencial é considerada o fator mais importante da simulação, pois 
a modelagem das interações entre as moléculas depende necessariamente da esco-
lha de um modelo adequado para a descrição da energia potencial. A forma analítica 
da energia potencial consiste em um conjunto de parâmetros que são característi-
cos do sistema atômico-molecular que está sendo simulado e que são denominados 
campos de força empíricos.22

Campos de força descrevem a energia total de um sistema em função das 
contribuições das interações intramoleculares (interações ligadas) e intermolecu-
lares (interações não ligadas). As interações intramoleculares compreendem, basi-
camente, o estiramento de ligações químicas, as deformações angulares e os termos 
torcionais, enquanto as interações intermoleculares são interações de Van der Waals 
e coulombianas.23 No caso das interações ligadas, são utilizadas aproximações de 
potencial de interação harmônico. Para a escolha do método clássico, é possível 

19 Srivastava e Voth (2013), Voth (2012), Barone (2011), Schmid (2010), Sansom et al. (2010), Shim e Kim (2009), Senn e 
Thiel (2009), Hwang et al. (2006, 2009), Ekkabut et al. (2008), Wang et al. (2007), Marrink et al. (2007), Lyynden-Bell et al. 
(2007), Ariga e Kunitake (2006).
20 Allen e Tildesley (1987), Leach (2001), Rapaport (1995).
21 Allen e Tildesley (1987), Leach (2001), Rapaport (1995).
22 Allen e Tildesley (1987), Leach (2001), Rapaport (1995).
23 Allen e Tildesley (1987), Leach (2001), Rapaport (1995).
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considerar uma série de campos de força disponíveis. Entre os exemplos mais popu-
lares estão os campos AMBER,24 CHARMM,25 GROMOS26 e OPLS-AA.27

Tabela 5.1 Formas analíticas do campo de força para descrição das interações ligadas e não 
ligadas.

Interações ligadas

Estiramento de ligações Ulig(r) = k/2 (r – r0)
2

Deformação angular Uang(θ) = k/2 (θ – θ0)
2

Termo de torção U k ndih dih
n

N

( ) cos( )φ φ φ= + −( )
=
∑ 1 0

2

0

Interações não ligadas

Van der Waals U r
r rvdW ij ij

ij

ij

ij

ij

( ) =
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5.4 cálculo de ProPriedadeS

Em geral, com exceção das fontes originais de livros altamente especializados, 
não é comum o leitor se deparar com o estado da arte sobre o cálculo de proprie-
dades em dinâmica molecular. A proposta aqui é apresentar ao leitor uma descri-
ção sumarizada da teoria que está por trás dos cálculos, cujos detalhes poderão ser 
acompanhados na literatura da área.28

5.4.1 Estruturais

A estrutura de líquidos pode ser analisada pela função de distribuição de pa-
res de partículas i-j (átomos, moléculas ou íons) do sistema, g(r):29 

 
g r r r r V

N
r ri ji ji iji ji

( ) ( ) ( ) ( )= − = −−
≠ ≠∑∑ ∑∑ρ δ δ δ2

2  
5.2

24 Case et al. (2008).
25 MacKerell et al. (1998).
26 Soares et al. (2005).
27 Jorgensen et al. (1996).
28 Soares et al. (2005), Jorgensen et al. (1996), March e Tosi (1976).
29 Allen e Tildesley (1987), Sadus (1999), Hansen e McDonald (1990).
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em que V é o volume da caixa de simulação e N e r são o número e a posição das 
partículas, respectivamente. O símbolo	d	define a função delta de Dirac.30 A função 
g(r) contabiliza a densidade local de ocorrência de vizinhos j em torno de uma 
partícula i, normalizada pela densidade bulk do sistema. A Figura 5.2(A) ilustra a 
estrutura de um líquido monoatômico. Pode-se representar essa probabilidade por 
meio de um gráfico de ocorrências em que a partícula i está localizada na origem 
(em vermelho, na Figura 5.2), em que o eixo x define a distância r entre uma dada 
partícula j de sua vizinha i, como mostra a figura. É importante lembrar que a fun-
ção de distribuição radial de pares pode ser obtida de experimentos de difração de 
raio-X e espalhamento de nêutrons.31

(A) (B)

g(
r)r + δr

r (Å)

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
0 2 4 6 8 10 12 14 16

r

Figura 5.2 Representação de um líquido atômico, em que as esferas ilustram as partículas 
ou átomos do sistema e os círculos, as camadas (A). A distância r define o raio da primeira 
camada de vizinhos, enquanto dr é definido pela distância entre duas camadas consecutivas. 
A esfera no centro representa uma partícula i, e todas as outras, a vizinhança j. Ao lado, a g(r) 
correspondente (B).

Na Figura 5.2(B), o primeiro pico revela a distância de primeiros vizinhos j 
em torno da partícula i, como ilustrado na Figura 5.2(A). Outra ferramenta usada 
na caracterização estrutural e que ajuda a construir uma imagem da vizinhança 
local em torno de determinada espécie é o mapa de densidade de probabilidade.32 
Essa análise é definida pela probabilidade de ocorrência de determinada espécie em 
torno de uma molécula de referência. Faz-se uma seleção de vizinhos em torno da 
molécula de referência, para a distância de primeiros vizinhos na g(r), salvando suas 
coordenadas (x,y,z) e, dessa forma, construindo um mapa de densidade ao redor de 
uma dada partícula i.

30 Hansen e McDonald (1990).
31 Hansen e McDonald (1990), Elliott (1952), March e Tosi (1976).
32 Urahata e Ribeiro (2004).
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A função g(r) expressa a correlação de densidade local de equilíbrio. A densi-
dade local em um ponto r no espaço é expressa por:33

 ρ δ( ) ( )r r riji

N
= −

=∑ 1  5.3

em que r é o vetor posição da partícula. Experimentalmente, obtém-se o fator de 
estrutura estático, S(k), por espectroscopia de espalhamento de nêutrons e, a partir 
de sua transformada de Fourier, calcula-se a g(r). Portanto, a densidade em termos 
do vetor de onda k é a transformada de Fourier da equação anterior:34

 ρk
ik r

i

N e i= − ⋅
=∑ 1  5.3

e a correlação de densidades no espaço recíproco, o fator de estrutura estático, a 
transformada de Fourier espacial da g(r):35

 
S k

N N
ek k

ik r r

ji
i j( ) ( )= =−

− ⋅ −∑∑1 1
ρ ρ

 
5.4

em que k define o vetor de onda no espaço recíproco. O fator de estrutura estático é 
importante por facilitar a observação de correlação entre partículas em uma escala 
espacial mais estendida ou intermediária (intermediate range order, IRO), sendo 
expresso por um pré-pico em vetor de onda pequeno. A função S(k) parcial pode 
ser definida pela equação:36

 
S k

N N
e

i

N ik r r

i

N i j( ) ( )=
∈

− ⋅ −

∈∑ ∑1

α β
α β
α α

 
5.5

em que a e b representam espécies diferentes.

5.4.2 Dinâmicas

O avanço da mecânica estatística de não equilíbrio, na década de 1950, com os 
trabalhos realizados por Green e Kubo sobre fenômenos de transporte, deu início à 
formulação de funções de correlação na descrição de muitos processos dependentes 
do tempo.37 Assim, um microestado do sistema no espaço de fase pode ser definido 

33 Hansen e McDonald (1990).
34 Id. ibid.
35 Id. ibid.
36 Id. ibid.
37 McQuarrie (2000).
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pela coordenada r e momentum p. Pode-se escrever, portanto, que a evolução no 
tempo se torna:38

p (t) = p (p, r; t)
 r (t) = r (p, r; t) 

5.6

Se for considerado que A{p(t), r(t)} é função das coordenadas no espaço de 
fase, pode-se definir que:39

 A {p(t), r(t)} = A {p, r; t} = A(t) 5.7

em que A(t) define qualquer propriedade dependente do tempo para um dado sistema. 
Dessa forma, a função de correlação no tempo clássica de A(t) pode ser definida por:40

 
C t A t AA i ii

N( ) ( ) ( )=
=∑ 0

1  
5.8

em que 〈…〉 significa a média; Ai(t), o valor da propriedade A em determinado 
tempo t; Ai(0), o valor de A em diferentes origens de tempo. Se A(t) é uma função 
vetorial, a equação anterior se torna:41

 
C t A t AA ii

N
i( ) ( ) ( )= ⋅

=∑ 1
0

 
5.9

Para sistemas como líquidos iônicos, está-se interessado em funções de cor-
relação no tempo de propriedades, como velocidade das partículas i do sistema, 
orientação de vetores no espaço (função de correlação reorientacional), transições 
de ângulos diedros, entre outras. Por exemplo, a equação acima, em termos da velo-
cidade de uma dada partícula i do sistema, pode ser escrita como:42

 Cv(t) = 〈vi(t) ∙ vi(0)〉 5.10

em que, nesse caso, Cv(t) é conhecida como função de autocorrelação (ACF) da 
velocidade. A partir dessa função, é possível calcular o coeficiente de difusão, D, para 
uma dada partícula i, por meio da relação de Green-Kubo, em que:43

38 Id. ibid.
39 Id. ibid.
40 Id. ibid.
41 Id. ibid.
42 Id. ibid.
43 Hansen e McDonald (1990), McQuarrie (2000).
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D v t v dti i= ⋅

∞

∫
1
3

0
0

( ) ( )
 

5.11

O coeficiente de difusão pode ser obtido a partir da relação de Einstein, em 
que o deslocamento quadrático médio das partículas é definido por:44

 6tD = 〈|ri(t) − ri(0)|2〉 5.12

Essa função contém o autotermo do deslocamento de cada partícula i do 
sistema em um dado tempo t. Os brackets denotam uma média no conjunto, que, 
em MD, significa uma média sobre todas as partículas i e origens no tempo. Ou-
tra propriedade de transporte que pode ser calculada é a condutividade, também 
propriedade dos deslocamentos dos íons no sistema. Contudo, é uma propriedade 
coletiva de todos os íons, e, portanto, os termos cruzados devem ser contabilizados:45

 
κ = − −→∞ ∑∑lim [ (t) ( )][ (t) ( )]t

B
i j i i j jji

e
tVk T

z z r r r r
2

6
0 0

 
5.13

em que V é o volume; kb, a constante de Boltzmann; T, a temperatura; e, a carga do 
elétron; zi, a carga formal do íon i. Pode-se também, pela relação de Nernst-Einstein, 
estimar a condutividade do sistema por meio do coeficiente de difusão calculado 
pela equação acima:

 
k

e
k T

z D z DNE

B

= +− − − + + +

2
2 2( )ρ ρ

 
5.14

em que r− e p+ são definidos como a densidade dos ânions e cátions na caixa de simu-
lação; z−	e z+, a carga formal dessas espécies; e D− e D+, os coeficientes de difusão de 
ânions e cátions, respectivamente. A razão k/kNE é indicativa da formação de par iô-
nico, revelando a importância da correlação de termos cruzados na dinâmica iônica.

Para ilustrar essas propriedades dinâmicas em sistemas contendo líquido iônico, 
têm sido aplicadas simulações MD em eletrólitos poliméricos derivados de líquidos 
iônicos com base no polímero polioxietileno (POE) ou poli(óxido de etileno), PEO, e 
ILs derivados do cátion imidazólio.46 De forma geral, simulações MD com potenciais 
não polarizáveis para ILs reportam propriedades dinâmicas, uma ordem de grandeza 
menor que dados experimentais. Por exemplo, a condutividade calculada do LI puro é 
de 3.2×10−3 S.cm−1, a 400 K, enquanto o valor experimental é de 1.7×10−2 S.cm−1, a 373 
K. Outras simulações MD reportam a mesma diferença entre condutividades calculada 

44 McQuarrie (2000).
45 Hansen e McDonald (1990).
46 Siqueira e Ribeiro (2006), Costa e Ribeiro (2006).
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e experimental,47 por exemplo, em POE-LiClO4, cuja condutividade é uma ordem de 
grandeza menor em relação aos dados experimentais, comportamento similar ao en-
contrado em simulações MD para o sistema POE-LiI. Ainda assim, pode-se afi rmar que 
esses resultados mostram modelos coerentes e transferíveis, já que foram utilizados em 
trabalhos anteriores realizados por Urahata e Siqueira.48

De forma a sintetizar a dinâmica de LIs em diferentes escalas de tempo, a 
Figura 5.3 mostra uma perspectiva em escala temporal das várias dinâmicas que 
ocorrem no sistema, evidenciando uma hierarquia dos processos dinâmicos do LI 
inserido na matriz polimérica. A rápida relaxação do grupo butil e oscilações na 
Cv(t) ocorrem em escala de subpicossegundos, enquanto MSD e a Cr(t) ainda estão 
em um primeiro estágio de relaxação, dado por movimentos do tipo rattling e libra-
cionais. O resultado mostrado na Figura 5.2 está em concordância com resultados 
anteriormente previstos na dinâmica de líquidos iônicos49 e em correlação com a 
proposição de que, em transições de fase a partir da fase cristalina de LI, distintos 
graus de liberdade são ativados durante o processo de relaxação estrutural. Uma 
descrição em detalhe desses processos dinâmicos em líquidos iônicos derivados do 
cátion imidazólio pode ser vista na literatura.50

Figura 5.3 Comparação de algumas funções de correlação no tempo do cátion [bmim]+ no 
P(OE)8-[bmim]PF6. A fi gura mostra as ACFs de velocidade do centro de massa do cátion, Cv(t), 
do ângulo diedro da cadeia 1-butil, Cd(t), a projeção reorientacional normal ao plano do anel, 
Cr

⊗, e o MSD do centro de massa do cátion. Note que a escala do MSD está à direita, na fi gura.

47 Siqueira e Ribeiro (2006), Duan et al. (2005), Borodin e Smith (2006a, 2006b, 2006c).
48 Urahata e Ribeiro (2004, 2005), Siqueira e Ribeiro (2006).
49 Urahata e Ribeiro (2005, fi gura 11).
50 Id. (2005, 2006).



169

Modelagem computacional de líquidos iônicos

5.5 dinâmica molecular coarSe-grained

Apesar dos avanços computacionais, as simulações atomísticas ainda são li-
mitadas a sistemas de tamanho reduzido em escala de tempo reduzida. Os proces-
sos celulares, no entanto, cobrem escalas de tempo de nanossegundos a segundos e 
envolvem centenas de diferentes moléculas que interagem em diferentes escalas de 
tamanho. Muitos fenômenos biologicamente interessantes, incluindo fusão de vesí-
culas, formação de complexos de proteína de ordem mais elevada, enovelamento de 
proteínas e transdução de sinal, estão além da capacidade das simulações atomísti-
cas. Para simular esses processos é necessária uma simplificação do modelo.

A utilização de modelos coarse-grained (CG) representa uma alternativa 
atraente comparada com modelos atomísticos, permitindo que simulações sejam 
executadas para sistemas maiores, em escalas de tempo mais longas, e ainda fornece 
detalhes estruturais realísticos.51 As funções analíticas para o campo de força ato-
místico e coarse-grained são exatamente as mesmas. O que difere nos dois campos 
são os parâmetros do potencial. Dinâmica molecular coarse-grained (DCG) é uma 
técnica de simulação relativamente recente e foi desenvolvida especificamente para 
modelar sistemas orgânicos de grande porte, na escala de tempo experimental.52 O 
foco principal na DCG está nas interações que envolvem grandes deformações ou 
rearranjos de sistemas supramoleculares. Na DCG, agrupamentos de átomos são 
substituídos por um sítio interagente que tem a dimensão aproximada de quatro 
átomos pesados e interage com os sítios vizinhos ligados por interações tipo massa-
-mola, com constantes de força brandas que imitam o movimento da estrutura mo-
lecular. O uso dos sítios CG diminui os graus de liberdade do sistema, minimizando 
drasticamente, assim, o tempo computacional, em comparação com a dinâmica 
atomística.53 Além de diminuir o tempo por meio da redução do número de sítios 
de interação, conforme Figura 5.4, a DCG também permite aumentar o time step 
por uma ordem de grandeza, de forma que, no total, a DCG alcança duas ordens de 
grandeza a mais que a dinâmica atomística, permitindo, assim, que a DCG possa 
ser aplicada na investigação de problemas mais realísticos envolvendo materiais su-
pramoleculares de amplo interesse biomédico e biotecnológico, como, por exemplo, 
problemas envolvendo membranas biomoleculares.54

Apesar da vasta aplicabilidade da dinâmica molecular, alguns fenômenos 
físico-químicos importantes não podem ser tratados diretamente por essa técnica. 
Entre esses fenômenos estão a quebra e a formação de ligações químicas, o que 
inviabiliza qualquer tentativa de estudo de reações químicas e efeitos quânticos de 
tunelamento. 

51 Srivastava e Voth (2013), Voth (2012), Wang et al. (2007), Marrink et al. (2007), Barnoud et al. (2014).
52 Marrink et al. (2007).
53 Id. ibid.
54 Voth (2012), Hwang et al. (2009), Barnoud et al. (2014).
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Figura 5.4 Representação da abordagem coarse-graining (embaixo) e atomística (em cima). 
Os 25 átomos do cátion BMI+ são representados por três sítios no modelo CG, o que reduz 
drasticamente o custo computacional da simulação. Reproduzida de Merlet et al.55 

5.6 modelagem de líquidoS iÔnicoS: aPlicaçõeS

5.6.1 Solvatação em líquidos iônicos

Como mencionado, LIs podem dissolver muitos compostos orgânicos e inorgâ-
nicos que são insolúveis ou fracamente solúveis em água, bem como na maioria dos 
solventes orgânicos. De fato, na fase líquida, cátions e ânions formam uma complexa 
rede polar de ligações, em razão de suas intensas interações eletrostáticas, enquanto 
os grupos apolares formam domínios governados por interações de Van der Waals 
de curto alcance.56 A formação de domínios polares e apolares nos líquidos iônicos 
tem estabelecido uma nova maneira de analisar o processo de solvatação nesses am-
bientes.57 Nesse contexto, estudos computacionais recentes têm fornecido importantes 
análises das propriedades de solvatação em líquidos iônicos de nanoestruturas de car-
bono. Uma aplicação recente se refere ao problema da dissolução do fulereno C60 em 
líquidos iônicos. Dissolver fulerenos de maneira efi ciente é uma questão importante 
para numerosas aplicações. Uma enorme variedade de solventes (mais de 150) e de 

55 Merlet et al. (2011).
56 Pádua et al. (2007), Lopes e Pádua (2006), Wang e Voth (2005).
57 Pádua et al. (2007), Wang e Voth (2005), Lopes e Pádua (2006), Lynden-Bell et al. (2007), Leach (2001).
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suas misturas tem sido aplicada para obtenção de soluções reais de fulerenos C60, C70 e 
outros ainda maiores.58 Os dados disponíveis na literatura ainda são, no entanto, pouco 
animadores. Na maioria dos solventes polares, como a água, soluções fulerênicas são 
extremamente diluídas ou são coloidais. Soluções relativamente concentradas são al-
cançadas apenas em alguns solventes de baixa polaridade, como os de hidrocarbonetos 
aromáticos e seus derivados halogenados. Por exemplo, a solubilidade do C60 em ben-
zeno, tolueno e etilbenzeno é de 1,50 g L−1,59 2,40 g L−1,60 2,60 g L−1,61 respectivamente, à 
temperatura de 298 K. De forma geral, essas solubilidades ainda são muito baixas para 
a maioria das aplicações industriais relevantes e, dessa forma, líquidos iônicos surgem 
com uma possibilidade atrativa para contornar a alta hidrofobicidade do C60.

A solvatação do C60 tem sido investigada computacionalmente, com o objetivo 
de se quantifi car a complexa energética entre soluto e solvente, por meio da análise de 
sua energia potencial e energia livre. Além disso, o processo de dissolução do C60 em 
líquidos iônicos tem sido analisado em termos da solubilidade. Simulações extensivas 
de dinâmica molecular para um aglomerado sólido de fulerenos C60, em bmimBF4, 
foram realizadas para tal investigação.

Figura 5.5 Imagens de confi gurações representativas do C60 em estado sólido (esquerda) e 
dissolvido (direita).

Embora a estrutura periódica bem ordenada do C60 em fase sólida se converta 
para um agregado em líquido iônico (semelhante ao da Figura 5.5), nenhuma molé-
cula de fulereno é encontrada completamente dissolvida por um tempo signifi cativo, 
durante 300 ns de evolução espontânea do sistema. Esse resultado está em excelente 
concordância com as recentes observações experimentais da solvatação do fulereno 

58 Mchedlov-Petrossyan (2011), Semenov e Charykov (2010), Semenov et al. (2010).
59 Scrivens e Tour (1993).
60 Talukdar et al. (1997).
61 Scrivens e Tour (1993).
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C70 em líquidos iônicos comumente utilizados.62 Apesar do baixo poder de dissolu-
ção do líquido bmimBF4 em condições ambientes, esse solvente se torna excepcio-
nalmente bem-sucedido, a partir de pequenos aumentos de temperatura da solução, 
sendo que cerca de 20 K já são sufi cientes para observar esse fenômeno. Para as 
temperaturas de 310, 320 e 333 K, as solubilidades obtidas são, respectivamente, 5, 49 
e maiores que 66 g L−1. Uma vez que os fatores entálpicos não mudam signifi cativa-
mente entre 300 e 320 K, a dissolução é impulsionada em razão do aumento do fator 
entrópico. Não é possível identifi car com os modelos simulados a solubilidade máxi-
ma do C60 em temperaturas maiores, já que esses sistemas originalmente continham 
apenas 30 moléculas de fulereno, correspondendo a um máximo para a solubilidade 
de 66 g L−1. Esse valor-limite foi alcançado e excedido em 333 K e pode ser compa-
rado à solubilidade em solventes “reativos”,63 embora nenhuma reação entre o C60 e 
o líquido iônico seja prevista.

Figura 5.6 Função de distribuição radial em relação ao centro de massa do C60 (esquerda) 
e evolução do tamanho dos agregados em função do tempo de simulação (direita). Os picos 
pronunciados e bem ordenados da RDF em 300 K, cujo arranjo é similarmente observado 
em baixas temperaturas (menores que 260 K), deixam clara a existência de agregados mole-
culares não dissolvidos.

Esses resultados são bastante encorajadores e podem chamar atenção aos re-
presentantes de outras famílias de líquidos iônicos à temperatura ambiente, a fi m 
de promover a solubilidade para valores cada vez maiores. A polarização mútua 
do bmimBF4 e do C60 desempenha um papel fundamental em dissoluções bem-

62 Martins et al. (2010).
63 Talukdar et al. (1997).
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-sucedidas. A natureza iônica do líquido bmimBF4 e a carga deslocalizada do cátion 
são importantes pré-requisitos para sua polarizabilidade eletrônica. Vale notar que 
essa aproximação é possível mesmo com líquidos iônicos à temperatura ambiente, 
mas impossível com soluções de íons em líquidos moleculares polares. Nesse último 
caso, íons são fortemente solvatados pelas moléculas de solvente e não conseguem 
se aproximar do fulereno. O fulereno é coordenado predominantemente por partí-
culas neutras, as quais, na maioria dos casos, exibem de insignifi cante (álcoois, por 
exemplo) a negligenciável (nitrilas, por exemplo) potencial de polarização.

Figura 5.7 Monômeros, dímeros e trímeros do C60 em bmimBF4.

5.6.2 Captura e separação de gases

A concentração de dióxido de carbono na atmosfera continua a aumentar, já 
ultrapassando os níveis de 400 ppm, resultado da ação antropogênica, cujas princi-
pais fontes são a acelerada produção industrial, emissões por veículos automotivos 
e a queima de reservas fl orestais. Scott et al.,64 em recente trabalho de revisão, nota-
ram a necessidade de uma política agressiva para a implementação de tecnologias 
de captura de carbono. De fato, como constatado por Zhang et al., novas tecnolo-
gias para captura de CO2 são necessárias, já que as atuais, com base em solventes 
orgânicos convencionais, como as soluções aquosas de metanolamina (MEA), pos-
suem limitações e elevado custo energético ao fi m do processo de captura.65 Além 

64 Scott et al. (2012).
65 Zhang, Lin e Wang (2008).
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disso, o CO2 não apenas contribui para a mudança climática como, não sendo ele 
utilizado na geração de compostos químicos por meio de sua conversão, abre, as-
sim, um debate sustentável quanto ao seu real aproveitamento energético. Portanto, 
processos não apenas de captura, mas aliados com a conversão de CO2, tornam-se 
um atrativo do ponto de vista tecnológico.

Nesse ponto, torna-se importante salientar que os processos devem possuir 
tecnologia suficiente para não apenas capturar o CO2, mas o fazer de forma sele-
tiva e específica, já que outros gases presentes são considerados interferentes no 
processo de captura, como H2S e SO2, entre outros. As tecnologias emergentes de 
pós-combustão incluem sistemas com base em carbonato, amônia aquosa, mem-
branas, adsorventes sólidos para captura, MOFs (Metal Organic Frameworks) e 
líquidos iônicos.66

Blanchard et al. publicaram um dos primeiros trabalhos sobre o assunto, no 
qual reportaram a alta solubilidade de CO2 em [bmim][PF6], com fração molar de 
0,6 em 8 MPa. A solubilidade de [bmim][PF6] em CO2 é da ordem de 10-5, a 13,8 
MPa e 40 °C. Após a aplicação de 8 MPa de CO2, observou-se que a fase líquida 
aumenta em volume em apenas 10-20%, comportamento esse diferente de solventes 
orgânicos, os quais possuem elevado aumento do volume quando é adicionado gás. 
A mudança de volume do líquido é medida pela seguinte relação:
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em que Vm(T, p, x) é o volume molar na mistura de concentração x de CO2, e VIL(T, 
p0) é o volume molar do líquido iônico puro. Shiflett e Yokozeki têm obtido resul-
tados para a solubilidade de CO2 em [bmim][PF6] e [bmim][BF4] aplicando uma 
equação cúbica de estado em ajuste aos dados experimentais de absorção em di-
ferentes temperaturas e pressões.67 Cálculos de dinâmica molecular de equilíbrio, 
usando o pacote GROMACS e condições termodinâmicas semelhantes ao trabalho 
de Shiflett e Yokozeki, variando a concentração de CO2 em líquido iônico [emim]
[Tf2N], foram realizados.68 A Tabela 5.2 mostra um resumo das características dos 
sistemas simulados a 313 K, e a Figura 5.8 revela que a variação de volume molar da 
mistura segue a mesma tendência encontrada pelos autores, validando não apenas 
o modelo computacional usado, mas predizendo o comportamento da solubilidade 
de CO2 nesse sistema.

66 Blanchard et al. (1999), Cadena et al. (2004), Li et al. (2011).
67 Shiflett e Yokozeki (2005).
68 Lourenço et al. (2013).
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Tabela 5.2 Dados de expansão do volume e variação do volume molar para o sistema 
emim[Tf2N]/CO2.

x (fração 
molar) CO2

N
#CO2

Volume molar
(cm3/mol) ∆V/V0

Expansão do 
volume (%)

Densidade
(kg/m3)

0 0 127,3 (0,06) 0 0 1537 (1)

0,03 10 124,5 (0,11) –2,1 0,9 1534 (2)

0,059 20 122,1 (0,09) –4,1 1,9 1530 (1)

0,099 35 118,4 (0,03) –7,0 3,2 1526 (1)

0,135 50 115,2 (0,07) –9,5 4,6 1521 (1)

0,206 83 108,9 (0,03) –14,5 7,7 1510 (2)

0,286 128 101,8 (0,03) –20,1 11,9 1497 (1)

0,351 173 95,9 (0,01) –24,6 16,1 1485 (1)

0,389 204 92,4 (0,02) –27,4 18,9 1478 (1)

C2mim[Tf2N] 313 K

C4mim[PF6] 313,15 K

C4mim[PF6] 333,15 K

C4mim[BF4] 313,15 K

C4mim[BF4] 333,15 K
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Figura 5.8 Expansão do volume molar (∆V/V_0) do sistema emim[Tf2N] (círculo preto) a 
313 K, a partir de cálculos de dinâmica molecular (MD), comparada com dados experimen-
tais de Shiflett et al. para os sistemas bmim[BF4] e bmim[PF6].69

69 Id. ibid.
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O volume livre e o volume livre fracional (FFV, do inglês Fractional Free Vo-
lume) aumentam monotonicamente com a concentração de CO2. Lin e Freeman 
reportam que, para líquidos, os valores de volume livre fracional são tipicamente 
maiores que 21%, enquanto para polímeros tendem a ser menores que esse valor.70 
Como visualizado na Tabela 5.3, os valores de FFV se tornam mais próximos aos 
polímeros que aos líquidos regulares, podendo ser justificado pelas fortes interações 
de Coulomb e pela alta densidade. Mais detalhes acerca desse estudo podem ser 
encontrados na literatura.71

Tabela 5.3 Volume livre (FV, %), volume fracional livre (FFV, %) e desvios padrões entre 
parênteses.

Fração molar (x) #CO2 FV FFV

0 0 37,4 (0,3) 18,6 (0,2)

0,030 10 37,4 (0,3) 18,7 (0,2)

0,059 20 37,6 (0,3) 18,9 (0,2)

0,099 35 37,7 (0,3) 19,0 (0,2)

0,135 50 37,8 (0,3) 19,1 (0,1)

0,206 83 38,1 (0,3) 19,6 (0,2)

0,286 128 38,5 (0,3) 20,0 (0,2)

0,351 173 38,8 (0,3) 20,4 (0,2)

0,389 204 39,0 (0,3) 20,6 (0,2)

Medidas de solubilidade realizadas por Yim e Lim, em cinco líquidos iônicos,72 
permitiram estabelecer a seguinte ordem: [hmim][Tf2N] > [hmim][triflato] > 
[hmim][PF6] > [hmim][BF4] > [hmim][MeSO4] a 333,15 K. De acordo com os au-
tores, a maior solubilidade associada ao [hmim][Tf2N] se deve ao maior número de 
átomos de flúor, o que não ocorre com a espécie MeSO4. A molécula de CO2 apresenta 
momento de quadrupolo, interage com ânions por meio de interações do tipo ácido-
-base de Lewis e tem alta afinidade por flúor, com a formação espontânea de F-CO2

−.
Anthony et al. mediram a solubilidade de uma série de gases em [bmim][BF4], 

[bmim][Tf2N] e [bmim][PF6].73 CO2 e NO2 apresentaram as maiores solubilidades 
e interações mais fortes com os líquidos iônicos. A 25 ºC, a constante de Henry para 
CO2 em [bmim][PF6] é de 53,4 ±0,3 bar, [bmim][BF4] de 59,0 ±2,6 bar e [bmim]
[Tf2N] de 33,0 ±0,3 bar, com ΔH de (−14,3; −13,96; −12,5) kJ/mol, respectivamente.

Lee et al. investigaram a influência de ânions halogenetos sobre a solubilidade 
de SO2.

74 A ordem determinada é [emim]Br > [emim]Cl > [emim]I, com razão mo-
lar (mol SO2/mol LI) de 2,06, 2,11 e 1,91, respectivamente. A solubilidade determi-

70 Lin e Freeman (2005).
71 Lourenço et al. (2013).
72 Id. ibid.
73 Anthony et al. (2005).
74 Lee et al. (2010).
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nada para [emim]Cl (2,03 mol/mol), hmimCl (2,19 mol/mol) e omimCl (2,19 mol/
mol) indica o papel secundário do cátion sobre a solubilidade, enquanto o ânion 
exerce um papel primordial.

Estudos de Shiflett e Yokozeki mostraram, no entanto, que o [bmim][PF6] não 
é necessariamente a melhor escolha para separação gasosa ou captura de H2S e CO2, 
já que o LI pode afetar a seletividade do gás.75

Uma descrição em nível molecular das interações de LI com SO2, CO2 e N2 foi 
apresentada por Prasad e Senapati e suas implicações à solubilidade de gases.76 Re-
sultados indicaram a importância da interação ânion-gás na solubilidade de gases em 
LI. A ordem de solubilidade encontrada é de SO2 > CO2 > N2. A interação ânion-gás 
segue a mesma ordem, sendo mais fortes as interações ânion-SO2, com cálculos rea-
lizados em nível de teoria MP2 e função de base 6-311+G*. Como exemplo, PF6-SO2 
tem energia de interação de −32,78 kJ/mol, PF6-CO2 é de −11,08 kJ/mol e PF6-N2 é de 
−4,67 kJ/mol. Outros ânions estudados foram F-, Cl-, Br- e NO3-.

Em 2013, Haghbakhsh et al. propuseram uma correlação com base no método 
de regressão múltipla para predizer a solubilidade de CO2 em 27 líquidos iônicos 
comuns, a partir de 3.073 dados da literatura sobre o tema.77 Como exemplo, para o 
ânion triflato, foi obtida a seguinte ordem de solubilidade: [omim][TFA] > [hmim]
[TFA] > [bmim][TFA] > [emim][TFA]. Ainda foram estudados líquidos iônicos com 
base em ânions PF6

−, BF4
− e cátions com base em piridínio, fosfônio, entre outros.

A densidade molar, que segue a ordem [emim][Tf2N] > [bmim][Tf2N] > 
[hmim][Tf2N] > [omim][Tf2N], pode ser associada à solubilidade, cujo comporta-
mento é inverso. A explicação está no enfraquecimento da interação cátion-ânion de 
emim para omim, gerando um aumento de volumes livres no LI, com o consequente 
aumento do espaço livre disponível aos gases.78 De acordo com Cadena et al.,79 a 
densidade menor de [bmmim][PF6] em relação a [bmim][PF6] sugere que o grupo 
metila reduz a eficiência de empacotamento. Resultados de dinâmica molecular in-
dicam que o CO2 tem efeito desprezível para a organização de PF6 sobre o carbono 
C2, o que se deve às interações coulômbicas fortes responsáveis pela organização 
do líquido, forçando o gás a ocupar os interstícios, causando aumento da densidade 
molar do líquido iônico, já que não há expansão de volume.

De forma a evidenciar a localização do CO2 nos espaços vazios deixados pelo 
líquido iônico, mostra-se, na Figura 5.9, a função de distribuição espacial (SDF) de 
cátions e CO2 em torno do ânion (A) e ânion e CO2 em torno do cátion (B), obtidos 
de simulações MD a 313 K.

75 Shiflett e Yokozeki (2010).
76 Prasad e Senapati (2009).
77 Haghbakhsh et al. (2013).
78 Hong et al. (2011).
79 Cadena et al. (2004).
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Figura 5.9 Função de distribuição espacial (SDF) de cátion (verde) e CO2 (azul) em torno 
do ânion (A) e de ânion (vermelho) e CO2 (azul) em torno do cátion (B).

A Figura 5.9 mostra a SDF para o sistema emim[Tf2N]/CO2, contendo 50 
moléculas de CO2. Em recente trabalho também de simulação MD, Yue et al. mos-
traram a SDF de CO2 em torno de cátion e ânion para os sistemas emim[Tf2N]/CO2, 
emim[PF6]/CO2 e PC666,14[PF6]/CO2, porém não estabelecendo a correlação entre a 
baixa expansão do volume e o rearranjo dos líquidos iônicos para acomodarem o 
CO2.

80 A Figura 5.9A mostra que CO2 (azul) coordena os ânions em regiões em que 
não há cátions (verde), revelando, do ponto de vista microscópico, que o CO2 ocupa 
os vazios deixados pelos cátions. A Figura 5.9B mostra as ocorrências de ânions e 
CO2 em torno do cátion. Os ânions coordenam o cátion pelos sítios de interação de 
hidrogênio, mas isso evidencia que a interação mais favorável e de maior probabili-
dade ocorre com o H mais ácido do anel imidazólio. Nesse estudo, mostrou-se, con-
forme já destacado anteriormente por Lin e Freeman,81 que as cavidades existentes 
nos LIs são decorrências das interações mais fracas entre cátion-ânion e, portanto, 
reguladas pela termodinâmica dessas interações. Ou seja, quanto mais fraca a in-
teração cátion-ânion, maior será a ocorrência de cavidades, permitindo, assim, a 
captura de gases como CO2. Esse mecanismo é de suma importância na modulação 
de líquidos iônicos capazes de atuar na captura e separação de gases.

5.7 conSideraçõeS finaiS

Simulações de dinâmica molecular consistem em um método fundamental 
para compreender as observações experimentais e prever as propriedades de lí-
quidos iônicos. Neste capítulo, apresentou-se uma visão geral sobre duas das mais 
importantes abordagens computacionais para a modelagem desses líquidos, em es-
pecial dos líquidos iônicos: a dinâmica molecular atomística e a dinâmica molecular 

80 Yue et al. (2011).
81 Lin e Freeman (2005).
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coarse-grained. Por meio das aplicações apresentadas, mostrou-se o quanto tais téc-
nicas são versáteis e eficientes. Nos modelos computacionais de líquidos iônicos, as 
estruturas, a dinâmica e a energética do líquido podem ser simuladas em resolução 
atomística e/ou em escalas espacial e temporal superiores. Esses modelos permitem 
compreender a origem e o comportamento molecular desses líquidos, além de pre-
ver suas propriedades macroscópicas.
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