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Introdução 

Os líquidos iônicos são uma classe de materiais 

eletrólitos que tem atraído grande interesse em 

dispositivos de armazenamento de energia devido 

às suas propriedades únicas, como elevados 

valores de condutividade iônica e estabilidade 

eletroquímica [1,2]. Entretanto, esta classe ainda 

apresenta limitações relacionadas à segurança 

destes dispositivos devido a problemas de 

vazamento do líquido. Uma alternativa para a 

produção de eletrólitos mais seguros é o uso de 

matrizes sólidas [2], como os polímeros, para o 

preparo de eletrólitos que agreguem as 

propriedades dos líquidos iônicos com a 

estabilidade mecânica proporcionada pelo polímero. 

Neste trabalho eletrólitos poliméricos foram 

preparados usando uma poliuretana termoplástica e 

diferentes concentrações de líquido iônico. As 

propriedades dos eletrólitos foram estudadas por 

análise térmica e espectroscopia de impedância. A 

melhor composição do eletrólito polimérico foi usada 

para o preparo de supercapacitores eletroquímicos.  

Resultados e Discussão 

O líquido iônico (LI) 1-Butil-2,3-dimetilimidazólio 

bis(trifluorometilsulfonil)imida foi usado neste 

trabalho para o preparo de eletrólitos poliméricos 

com a poliuretana termoplástica (TPU) Irogram 

PS455-203 na série completa de composições (10 a 

90 % em massa de LI). As propriedades térmicas 

dos eletrólitos, assim como a dos materiais de 

partida, foram estudadas por termogravimetria (TG) 

e calorimetria exploratória diferencial (DSC). Os 

resultados de TG mostraram que todas as 

composições de eletrólitos poliméricos (EP) 

apresentam estabilidade térmica até 300°C, 

propriedade relevante para o emprego destes 

materiais em capacitores para uso a altas 

temperaturas. As curvas de DSC evidenciaram que 

a temperatura de transição vítrea da TPU, relativa 

aos seus segmentos flexíveis, diminui com o 

aumento da concentração de líquido iônico. Além 

disso, no eletrólito com 90% de LI (EP 90%) é 

observado o aparecimento da transição vítrea 

referente ao LI, indicando que nesta composição 

ocorre a segregação dos materiais. A condutividade 

iônica dos eletrólitos foi medida por espectroscopia 

de impedância (EI) em diferentes temperaturas. O 

diagrama de Arrhenius (Figura 1) indica que para 

concentrações de LI, iguais ou superiores a 50% 

(EP 50%), a condutividade iônica dos eletrólitos 

poliméricos apresentou valores entre 10
-5

-10
-4

S.cm
-1 

em temperatura ambiente, chegando a 10
-3

 S.cm
-1

 

em 100°C. Estes valores encontram-se entre os 

melhores resultados para eletrólitos poliméricos e 

indicam que tais sistemas podem ser usados em 

capacitores eletroquímicos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 1. Diagrama de Arrhenius para os eletrólitos 
poliméricos. 
 

Capacitores eletroquímicos sólidos foram 

preparados com eletrodos de nanomaterias de 

carbono: nanotubos de carbono e grafeno. O 

desempenho dos supercapacitores caracterizado 

por espectroscopia de impedância, voltametria 

cíclica e ciclos galvanostáticos de carga/descarga 

está sendo investigado em três diferentes 

temperaturas: 25°C, 60°C e 100°C.  

Conclusões 

Eletrólitos poliméricos sólidos TPU:LI foram 

desenvolvidos e valores de condutividade iônica que 

permitem a aplicação em supercapacitores foram 

alcançados para concentrações de líquido iônico a 

partir de 50% (EP 50%). 
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