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RESUMO

Benedetti, T. M. Caracterização eletroquímica de filmes nanoestruturados de óxido de
manganês e de vanádio em líquidos iônicos: aplicação em baterias de lítio e
supercapacitores. 2011. 136p /Tese - Programa de Pós-Graduação em Química. Instituto
de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo.

Este trabalho apresenta a preparação de filmes nanoestruturados de óxido de manganês e
de vanádio por diferentes técnicas e a sua caracterização eletroquímica utilizando diferentes
líquidos iônicos como eletrólito. Os filmes de óxido de manganês foram preparados por
automontagem camada-por-camada e por eletrodeposição assistida por molde de
nanoesferas de poliestireno. Os filmes de óxido de vanádio foram preparados também por
automontagem camada-por-camada e por deposição eletroforética. Diversos aspectos
relacionados ao uso dos líquidos iônicos como eletrólitos foram discutidos: os resultados
obtidos para os filmes de óxido de manganês por automontagem camada-por-camada
mostraram que os íons do líquido iônico participam do processo de compensação de carga
superficialmente e que o cátion do líquido iônico, apesar de mais volumoso, apresenta
coeficiente de difusão maior que o Li+, formando uma barreira à intercalação dos mesmos na
estrutura do material. A partir dos resultados obtidos para os filmes de óxido de manganês
por eletrodeposição assistida por nanoesferas de poliestireno, foi possível verificar que o
desempenho do sistema depende da natureza do líquido iônico utilizado, sendo possível
obter desempenho superior aos solventes orgânicos convencionais com um dos líquidos
iônicos utilizados do ponto de vista da ciclabilidade. Desempenho superior aos eletrólitos
convencionais também foi observado para os filmes de óxido de vanádio obtidos por
automontagem camada-por-camada. Por fim, a caracterização eletroquímica em líquidos
iônicos dos filmes de óxido de vanádio obtidos por deposição eletroforética mostrou que não
apenas o uso de nanopartículas, mas também o modo de deposição das mesmas influencia
no desempenho eletroquímico do sistema. De maneira geral, os resultados obtidos
mostraram que o uso de filmes nanoestruturados e de líquidos iônicos como eletrólitos
constituem alternativas promissoras para a obtenção de dispositivos de armazenamento e
conversão de energia de alto desempenho e segurança.

Palavras-chave: bateria de lítio, supercapacitor, líquidos iônicos, nanomateriais, óxido de
manganês, óxido de vanádio

ABSTRACT

Benedetti, T. M. Electrochemical Characterization of nanostructured films of
manganese and vanadium oxide in ionic liquids: lithium batteries and supercapacitors
application. 2011. 136p / PhD Thesis - Graduate Program in Chemistry. Instituto de
Química, Universidade de São Paulo, São Paulo.

This work presents the preparation of manganese and vanadium oxides nanostructured films
by different techniques and their electrochemical characterization in different ionic liquids
based electrolytes. Manganese oxide films have been prepared by self-assembly layer-bylayer and by electrodeposition assisted by polystyrene nanospheres template. Vanadium
oxide films have been also prepared by self-assembly layer-by-layer deposition and by
electrophoretic deposition. Several aspects related with the use of ionic liquids as
electrolytes have been discussed: the obtained results from layer-by-layer deposition of
manganese oxide have shown that ionic liquid ions also participate in the charge
compensation process, but only superficially; in spite of ionic liquid cation been larger than
Li+, it moves faster, achieving the electrode surface before, being a barrier for Li+
intercalation. From the results obtained for the manganese oxide prepared by template
assisted electrodeposition, it was possible to notice that electrochemical performance is
dependent on the ionic liquid structure, being possible to achieve higher performance than
with conventional organic solvent electrolyte with one of the studied ionic liquid. Superior
performance in comparison with conventional electrolyte has also been achieved for
vanadium oxide films prepared by layer-by-layer deposition from the point of view of
cyclability. Finally, the electrochemical characterization of vanadium oxide films prepared by
electrophoretic deposition in ionic liquids has shown that not only the use of nanoparticles
but also the deposition method employed influences the electrochemical performance. To
conclude, the obtained results have shown that the use of nanostructured films and ionic
liquids as electrolytes are promising alternatives for the obtention of high performance
energy storage and conversion devices.

Keywords: lithium battery, supercapacitor, ionic liquid, nanomaterials, manganese oxide,
vanadium oxide

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
SEI – solid electrolyte interface
ESP – eletrólito sólido polimérico
EPG – eletrólito polimérico em gel
PEO – poli(oxidoetileno)
RMN – ressonância magnética nuclear
EIS – espectroscopia de impedância eletroquímica
DRX – difração de raios-X
EC – carbonato de etileno
DMC – dimetilcarbonato
VC – carbonato de vinileno
THF – tetrahidrofurano
TMA – tetrametilamônio
HRTEM – microscopia eletrônica de transmissão de alta resolução
UV-vis – espectroscopia de absorção no ultravioleta e visível
LBL – automontagem camada-por-camada
PDDA - cloreto de poli(dialildimetilamônio)
MCQ – microbalança a cristal de quartzo
MUA – ácido mercaptoundecanóico
AFM – microscopia de força atômica
Triton-X 100 - tetra-octilfenoxipolietoxietanol
FESEM – microscopia eletrônica de varredura
XANES - absorção de raios-X na borda K do Mn
TGA – termogravimetria
EPD – deposição eletroforética
PAH – polialilamina
MECQ – microbalança eletroquímica a cristal de quartzo
EAI – impedância eletroacústica
Siglas – Líquidos iônicos:
Tf2N - bis(trifluorometanosulfonil)imideto
BMI - 1-butil-3-metilimidazólio
BMMI - 1-butil, 2-3-dimetilimidazólio
FSI – trifluorometano sulfonato
PYR14 - N-butil-N-metil pirrolidinio
PYR24 - N-butil-N-etil pirrolidinio
EMI – 1-etil-3-etilimidazólio
PYR13 - N-metil-N-propil pirrolidinio
MPP - N-metil-N-propilpiperidinio
TMHA - trimethyl-n-hexilamônio
BMP - N-butil-N-metilpiperidineo
AMMI - 1-amil-2,3-dimetilimidazólio
EtO(CH2)2MMI - 1-n-dimetileter-2,3-dimetilimidazólio
DCA – dicianoamida
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