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Compósitos de polímero ionomérico e metal (IPMC) são os mais estudados 
para aplicação como dispositivos inteligentes, devido à sua versatilidade e 
baixo consumo de energia (de 1 V a 3 V). Possuem inúmeras aplicações, tais 
como sensores amperométricos de movimento e umidade, geradores de 
energia e supercapacitores. Um IPMC consiste em um polímero eletroativo, 
geralmente Nafion, com ambos os lados revestidos com um metal nobre. Este 
polímero é formado por uma cadeia principal semelhante ao 
poli(tetrafluoreltileno), PTFE, com grupos sulfonados enxertados lateralmente à 
cadeia. Trata-se de um ionômero, onde o contra-íon, um cátion qualquer fica 
confinado a estes canais. A fase ionomérica é altamente hidrofílica, podendo 
absorver ou perder H2O que fica complexada com o cátion. Devido a esta 
elevada capacidade para absorção ou perda de H2O, o desempenho 
eletromecânico dos IPMC’s está diretamente relacionado a esta característica. 
Assim, o grau de hidratação da membrana polimérica e a quantidade de H2O 
que ficará confinada na fase hidrofílica dependerá do contra-íon utilizado e das 
condições atmosféricas, especialmente da umidade relativa do ar. Portanto, o 
objetivo deste trabalho é verificar a influência de diferentes contra-íons (H+, Li+, 
Na+, K+ e BMIM+) e diferentes umidades (30, 60 e 90%) na cinética de perda de 
H2O de amostras de IPMC’s. Inicialmente montou-se um sistema de controle 
de umidade e outro para monitorar a perda de massa com o tempo, ambos 
controlados pelo software Laboratory Virtual Instrument Engineering 
Workbench (LabView) em tempo real. Amostras de Nafion ou IPMC 
condicionadas com diferentes contra-íons e completamente hidratadas são 
posicionadas, separadamente, sobre uma célula de carga no interior de uma 
câmara de acrílico. O sistema de umidade é acionado, mantendo a umidade 
controlada. Com o tempo, a amostra entra em equilíbrio osmótico com o 
ambiente de teste, perdendo moléculas de H2O e, consequentemente, massa. 
Esta redução de massa é detectada pela célula de carga e registrado pelo 
sistema. As medidas foram realizadas durante 6 horas para cada amostra. 
Observou-se que as amostras de Nafion e IPMC’s são altamente eflorescentes 
e a quantidade de H2O perdida aumenta em função da umidade relativa, sendo 
consideravelmente maior quando as amostras são colocadas em uma umidade 
relativa menor (20%). Mesmo com a presença dos eletrodos de platina 
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recobrindo grande parte da área superficial do IPMC, o forte caráter ácido dos 
grupos SO3

- presentes no Nafion atribui essa eflorescência ao IPMC. Além 
disso, observou-se que com o aumento do raio iônico do contra-íon, a redução 
percentual de massa foi menor e o tempo para equilíbrio osmótico foi maior, 
indicando uma menor difusividade de moléculas de H2O nos canais 
ionoméricos do material. Conclui-se que tanto amostras de Nafion quanto de 
IPMC’s são altamente eflorescentes e quanto menor o contra-íon utilizado, 
maior é perda de H2O e mais rápido atinge-se o equilíbrio osmótico com o meio 
externo, seguindo a ordem H+>Li+>Na+>K+>BMIM+. Logo, a utilização do 
líquido iônico é vantajosa em aplicações como atuadores de IPMC’s para evitar 
a perda de água e variações no comportamento eletromecânico. 
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