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Neste trabalho foram preparadas membranas com potencialidade para serem utilizadas em células a 
combustível do tipo PEM, constituídas de materiais híbridos à base de Poli(dimetilsiloxano), reticulado com 
Tetraetoxissilano (TEOS), reforçado com carbeto de silício e ácido fosfotungstico (PWA), imobilizados em 
diferentes proporções. A série de membranas PDMS/TEOS/SiC/PWA foi preparada a partir da reação do PDMS 
e TEOS na proporção 70/30% em massa, catalisada por dibutildilaurato de estanho. O SiC foi incorporados na 
proporção de 25% e o PWA nas proporções de (5,10,15,20%), em massa. As membranas obtidas foram 
caracterizadas com as seguintes técnicas: DRX, TGA e MEV. Com a adição do SiC e do PWA na membrana, a 
estrutura do material apresentou picos de cristalinidade associados às cargas imobilizadas. A incorporação da 
carga aumentou a estabilidade térmica do material em relação à matriz pura. A inserção de PWA aumentou a 
condutividade do material, no entanto, a condutividade saturou para concentrações maiores que 10%. A inclusão 
de SiC associada à inserção de PWA não influenciou na condutividade para concentrações entre 10 e 20%. 
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EVALUATION AND CHARACTERIZATION OF CERAMIC MEMBRANES BASED ON PDMS / SiC 

CONTAINING PHOSPHOTUNGSTIC ACID AS ELECTROLYTEs FOR PEM-FC. 
 
This work presents the development of membranes with potential use in Proton Exchange Fuel Cells 

(PEMFC), consisting of hybrid materials based on Poly(dimethylsiloxane), crosslinked with 
Tetraethylorthosilicate (TEOS), and  reinforced with silicon carbide and phosphotungstic acid. The membrane 
series PDMS / TEOS / SiC / PWA were prepared by the reaction of PDMS and TEOS, 70/30% proportions in 
mass, catalyzed by dibutyltin dilaurate. SiC was incorporated in a 25% proportion, and PWA in varied 
proportions (5, 10, 15 and 20%), by weight. The membranes were characterized by Thermo-Gravimetric 
Analysis (TGA), X-ray Diffraction, Scanning Electron Microscopy (SEM) and impedance spectroscopy (IES). 
SiC and PWA addition to the membrane increased both structure organization and material crystallinity. The 
insertion of PWA provided an increase in the conductivity. However, maximum conductivity was obtained with 
concentration levels above 10%. The insertion of SiC associated with the PWA did not influence the 
conductivity for concentrations between 10 and 20%. 
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 Introdução 

Embora não seja tecnologia recente, as células a combustível ou Fuel Cells (FC) 

continuam recebendo grande atenção, pois são consideradas como “fontes de energia do 

futuro”, devido a características como alto rendimento energético e baixa emissão de 

poluentes. A célula a combustível é constituída por dois eletrodos (meias-células) separados 

por um eletrólito e conectados eletricamente a um circuito externo, por onde flui a corrente 

elétrica(1). 

 O eletrólito deve ser condutor iônico, seletivo e impermeável aos gases utilizados para 

a alimentação da célula a combustível. Atualmente a maioria das células a combustível de 

membrana polimérica (PEMFC) utiliza polímeros perfluorados como eletrólito. Os ionômeros 

perfluorados, entre os quais se destaca o Nafion®, são os mais promissores com base em suas 

propriedades físico-químicas, apesar do alto custo e limitações na faixa de temperatura de 

operação. 

 Recentemente células a combustível poliméricas vêm sendo avaliadas para operar em 

temperaturas mais altas (HT-PEMFC). Os compósitos de uma matriz polimérica com 

materiais cerâmicos pulverizados são excelentes alternativas como eletrólitos para HT-

PEMFC. As cerâmicas serão responsáveis pela produção de materiais com características 

nunca vistas antes na natureza. Normalmente, um material cerâmico é muito duro, insolúvel 

em água, e resistente a corrosão e estável a altas temperaturas. Essas características são a 

chave de seu preço. Embora muitas cerâmicas tendam a serem quebradiças, podem ser usadas 

a altas temperaturas sem enfraquecer e resistem à deformação. Estes materiais podem 

combinar as propriedades mecânicas e a processabilidade dos polímeros convencionais com 

comportamento elétrico, ótico e/ou mecânico semelhantes ao de metais e semicondutores 

inorgânicos. Esta característica é responsável pelo enquadramento destes materiais na 

categoria dos referidos metais sintéticos ou metais orgânicos. 

A flexibilidade encontrada nas membranas poliméricas pode ser proporcionada pela 

incorporação do poli(dimetilsiloxano) (PDMS), enquanto a adição do tetraetoxisilano (TEOS) 

confere maior rigidez à cadeia polimérica. O TEOS sofre hidrólise e condensação in situ (2) 

levando à formação de oligômeros de sílica, que atuam como reticulantes neste sistema. 

A incorporação de condutores, como ácido fosfotúngstico (PWA), em materiais 

compósitos e híbridos possibilita sua aplicação em membranas condutoras de prótons. Estas 

membranas são peças-chave em células a combustível de membranas de troca de prótons 

PEMFC(3). 



Por fim, temos a adição do carbeto de silício (SiC) que resiste à ação dos ácidos e das 

bases, pois além de ser duro e abrasivo é quimicamente inerte. A possibilidade de controlar de 

forma uniforme e em escala nanométrica a distribuição dos poros, aliado com o satisfatório 

desempenho estrutural, tornam o método sol-gel alvo de estudos no sentido da adequação e 

posterior uso em escala industrial de membranas organo-inorgânicas de propriedades únicas.  

Nesse trabalho preparou-se membranas cerâmicas compostas de materiais híbridos à 

base de poli(dimetilsiloxano), reticulado com tetraetoxissilano, reforçado com carbeto de 

silício e composto com ácido fosfotúngstico, imobilizados em diferentes proporções; as 

membranas foram obtidas pelo método sol-gel. As membranas sintetizadas foram avaliadas 

pelas técnicas de difração de raios-X (DRX), análise termo-gravimétrico (TGA) e 

microscopia eletrônica de varredura (MEV).  

 

Experimental 

    

O catalisador dibutildilaurato de estanho e o poli(dimetilsiloxano), PDMS, foram de 

procedência da Dow Corning com 97% de pureza. O tetraetoxissilano, TEOS, foi obtido da 

Dow Chemical, com 99% de pureza. O ácido fosfotúngstico, PWA, foi produzido pela 

Aldrich, com 98% de pureza. O carbeto de silício (α-SiC) foi de procedência Carborundum do 

Brasil, com tamanho médio das partículas de 3,8 µm, determinado por sedigrafia, e densidade 

de 3,2 g/cm3. O solvente utilizado em diferentes etapas do trabalho foi o isopropanol (99,7%), 

sendo de procedência do Grupo Química, e utilizados após destilação.  

 

 

Preparação das membranas 

A série de membranas PDMS/TEOS/SiC/PWA foi sintetizada pelo método sol-gel. A 

produção da referida membrana iniciou-se a partir da reação do PDMS e TEOS na proporção 

de 70/30% em massa, catalisada pelo dibutildilaurato de estanho, em banho termostático 

fixado em 40ºC e agitação magnética. Próximo ao ponto de gel foram incorporados o SiC e o 

PWA nas proporções definidas na Tabela 1(4). 

O compósito resultante foi transferido para um molde revestido com filme de PVC, para 

adquirir a forma desejada e tendo como característica menor espessura, por um período de 

dois dias, seguido de um tratamento térmico pós-cura à 40ºC, em estufa a vácuo, por 48 horas. 

 



 

 

 

 
                                            Tabela 1: Identificação e composição das membranas: 

Amostra Proporções em massa 
(PDMS/TEOS);(SiC);(PWA)

 MCS01 100%;0%;0% 

MCS02 70%;30%;0% 

MCS03 70%;25%;5% 

MCS04 70%;20;10% 

MCS05 70%;15%;15% 

MCS06 70%;10%;20% 

 

Técnicas de caracterização 

 

- Difratometria de raios-X (DRX): Os difratogramas foram obtidos num difratômetro de 

raios-X, marca Shimadzu, modelo XRD-6000, operando com radiação CuKα (λ=1,548 Å), 

com tensão de 30 kV, e corrente de 20 mA, utilizando-se as três amostras sob a forma de pó. 

 

 - Análise termogravimétrica (TGA): A estabilidade térmica dos materiais foi avaliada numa 

termobalança marca Shimadzu, Modelo TGA 50, entre 25ºC a 1000ºC, a uma taxa de 

aquecimento de 20ºC/min, sob fluxo de nitrogênio. 

 

- Microscopia eletrônica de varredura (MEV): A análise morfológica dos materiais foi 

efetuada por microscopia eletrônica de varredura num microscópio da marca Shimadzu, 

Modelo SS-550, com aceleração de voltagem de 7 kV, nas superfícies das amostras, 

recobertas por uma fina camada de ouro num metalizador. 

 

- Espectroscopia de Impedância (EI): A condutividade AC dos materiais a temperatura 

ambiente foi observada através da espectroscopia de impedância realizada através de um 

Analisador em freqüência marca Solartron, modelo 1260, acoplado a uma interface dielétrica 

marca Solartron, modelo 1294A. As amostras foram analisadas utilizando um porta-amostra 

marca Solartron, modelo 12962A. 

 



 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As membranas produzidas são mostradas na Figura 1. A princípio, o PDMS e TEOS 

conferem maior flexibilidade e rigidez, respectivamente, à membrana produzida, enquanto o 

PWA possibilita a condução de prótons e o SiC aumenta a condutividade elétrica e a 

resistência a altas temperaturas(5,6). A partir destas características então se propõe a síntese 

destes compósitos, mostrados na parte experimental, pelo método sol-gel para a obtenção das 

membranas com características intermediárias e que sirvam para o nosso propósito que é 

empregá-las nas células PEM. 
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Figura 1 - Fotografia das membranas da série MCS 

 

 

Difratometria de raios-X (DRX) 

Os difratogramas de raios-X para o PWA, SiC e para a série de membranas MCS são 

mostrados na Figura 2. O difratograma da membrana pura (MCS1) apresentou um halo pouco 

intenso, característico de material amorfo, em 2θ = 12º. Foi possível observar uma 

sobreposição dos difratogramas da matriz polimérica com os dos correspondentes reforços, 

PWA e SiC, com um aumento dos picos, característicos desses materiais, proporcional ao 

conteúdo dos mesmos nas membranas.  
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Figura 2 – Difratogramas de raios-X para o PWA, SiC e da série de membranas MCS.  

 

Análise Termogravimétrica (TGA) 

As curvas da análise termogravimétrica, ilustradas na Figura 3, mostram um processo 

de decomposição numa única etapa para as membranas da série MCS. As variações de perda 

de massa ocorridas até 200ºC podem ser atribuídas a água de hidratação incorporada ao 

condutor, que é higroscópico, e a resíduos de solvente. É observada uma etapa de maior perda 

de massa entre 450 a 750°C. A porcentagem de resíduos variou de 15 a 61%, proporcional ao 

conteúdo dos reforços PWA e SiC. 

0 200 400 600 800 1000

20

40

60

80

100
PWA

SiC

M
as

sa
 (%

)

Temperatura ( 0c)

MCS01

MCS02
MCS03
MCS04
MCS05
MCS06

 
Figura 3 – Curvas termogravimétricas das membranas da série MCS, do PWA e do SiC. 

 

Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A morfologia das membranas foi observada por MEV na superfície das fraturas 

criogênicas das mesmas, conforme ilustrado na Figura 4. As membranas apresentaram uma 



morfologia caracterizada pela presença de aglomerados das partículas de PWA e SiC, 

recobertos pela matriz polimérica, sugerindo boa adesão entre as fases polímero e carga. As 

partículas encontram-se uniformemente distribuídas por toda a extensão do material. Não se 

observou variação morfológica significativa com a variação da quantidade das cargas 

incorporadas. 
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Figura 4 – Micrografias eletrônicas de varredura das fraturas criogênicas das membranas da série MCS. 

 

Espectroscopia de Impedância (EI) 

A condutividade AC das amostras foi obtida por EI. A Figura 5 mostra o 

comportamento da condutividade em função da concentração de PWA. Como pode-se 



observar, a temperatura ambiente, a inclusão de PWA provoca um aumento da condução para 

todas as freqüências até 10 %. A partir dessa concentração, praticamente a condução não se 

altera. Como o material é dielétrico, a condutividade aumenta à medida que a freqüência 

cresce. 

 
Figura 5 – Condutividade AC das amostras em função da concentração de PWA para diversas 

freqüências. 

    

 

A Figura 6 mostra a condutividade AC para as amostras em função da concentração de 

Carbeto de Silício. Neste caso, a condutividade cresce e mantém-se praticamente constante 

entre 5 e 20 % de SiC, sobretudo para altas freqüências. Depois, a condutividade diminui. 

Esse efeito sugere que para concentrações entre 10 e 20% de SiC, a condutividade da amostra 

devido a inclusão de PWA não é substancialmente modificada em detrimento da sua 

estabilidade térmica. 



 
Figura 6 – Condutividade AC das amostras em função da concentração de CSi para diversas freqüências. 

 

CONCLUSÕES 

 
 A obtenção de membranas à base de material compósito, baseadas em PDMS, 

reticulado com oligômeros de sílica, e reforçadas com partículas de SiC e PWA, mostrou-se 

bastante viável, pela simplicidade do método de preparação, boa estabilidade térmica e 

resistência mecânica dos materiais. A incorporação dos reforços aumentou a estabilidade 

térmica do material em relação à matriz polimérica pura.  

A adição do condutor de prótons, PWA, próximo ao ponto de gel, proporciona 

distribuição mais homogênea deste material na membrana. Devido a essa adição a 

condutividade cresce até atingir um patamar para concentrações maiores que 10%. A inclusão 

de SiC para concentrações entre 10 e 20% não influenciou a condutividade. A homogeneidade 

observada nas membranas pode garantir boa conectividade entre condutores facilitando a 

condução de prótons, conferindo, dessa forma, potencialidade para esses materiais serem 

utilizados como eletrólitos em células combustível do tipo PEM.  
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