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Resumo:  

Recentemente houve a intensificação da pesquisa na busca de fontes de energias 

limpas e renováveis. Diante desse fato, os supercapacitores ou capacitores 

eletroquímicos, são dispositivos que podem desempenhar importante papel em 

sistemas de armazenamento e conversão de energia, com ótimas vantagens como, 

por exemplo, alta densidade de potência, alta densidade de energia e vida cíclica 

quase infinita.  

Os supercapacitores ou ultracapacitores e as baterias são bons exemplos de 

dispositivos de armazenamento de energia, constituídos por um cátodo, um ânodo 

e um eletrólito e, apesar de serem dispositivos eletroquimicamente semelhantes, 

são diferentes em termos de formato e.desempenho.  

E a combinação com os líquidos iônicos (Li) aperfeiçoa algumas características dos 

supercapacitores, porque Li possuem excelentes características físico química que 

combinados favorecem ao melhor funcionamento do compositivo.  

Atualmente, a literatura apresenta inúmeros trabalhos relacionados à síntese de 

materiais, porém, ainda é necessário á otimização dos mesmos devido a procura 

crescente por fontes de energias limpas e renováveis e que minimizem os impactos 

causados por matrizes fósseis de geração de energia. Portanto a obtenção de 

compósitos alto desempenho associados ao baixo custo e baixo impacto ambiental 

é objetivo a ser alcançado.  

A técnica consiste em dispersar o compósito em acetona, para ser depositado em 

um eletrodo de grafite utilizando “drop coanting”, serão feita três adições de 20μL 

na superfície do eletrodo. A caracterização do material obtido foi realizada por 

medidas eletroquímicas como, voltametria cíclica e cronopoteciometria.  

Os resultados obtidos para o compósitos foram excelentes em relação à 

estabilidade e tempo de carga e descarga do supercapacitor, não foi possível uma 

melhor avaliação do devido e situação da pandemia e liberação dos laboratórios 

por cauda do COVID-19 mas projeto mostra muito promissor e continuaremos os 

estudos assim que voltarmos a normalidade.  
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