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ABSTRACT
 

In this work the bisphenol-A-polysulfone (PSF) was sulfonated using trimethyl 
silyl chlorosulfonate [(CH3)3SiSO3Cl] as a mild sulfonating agent in homogeneous 
solution of dichloroetane. The sulfonation reaction was confirmed by acid-base ti-
tration and FTIR-spectroscopy analysis. Membranes were obtained by casting of 
sulfonated bisphenol-A-polysulfone (SPSF) solutions in N-N-dimethylacetamide. 
Cross-linked of SPSF pristine membranes was obtained by irradiation, with doses 
ranging from 5 to 25 kGy using gamma ray from a 60Co source. The membranes wa-
ter uptake and swelling were obtained by measuring the change in weight between 
dry and wet conditions. The conductivity of the membranes in acid form was me-
asured by a two-electrode ac impedance technique using a PGSTAT30 frequency 
response analyzer. The SPSF crosslinked membranes have the conductivity closer 
to 10-1 S.cm-1 at 100% RH and 80 oC. Electrochemical performances, thermo-me-
chanical stability and low cost make this cross-linked SPSF membrane an attractive 
material for proton exchange membrane fuel cell.
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RESUMO

No presente trabalho a polissulfona bisfenol-A foi sulfonada (SPSU) com o 
agente de sulfonação trimetil silil cloro sulfônico [(CH3)3SiSO3Cl], em solução homo-
gênea de dicloroetano. A reação de sulfonação foi confirmada por titulação ácido-
-base e FTIR. As membranas foram obtidas por vazamento da solução polimérica 
de SPSU em N-N-dimetilacetamida, e a formação das ligações cruzadas foi estu-
dada por irradiação. Foram utilizadas doses totais de 5 a 25 kGy de radiação gama, 
oriunda de uma fonte de 60Co. A absorção de água foi determinada pela variação 
percentual do peso da membrana seca e hidratada em água deionizada a 40 oC. A 
condutividade protônica, das membranas na forma ácida, foi obtida pela técnica da 
espectroscopia de impedância ac utilizando um potenciostato/galvanostato PGS-
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TAT30 ( AUTOLAB). As membranas SPSU reticuladas por irradiação apresentaram 
condutividade protônica próxima de 10-1 S.cm-1 a 100% RH e 80 oC. O ótimo desem-
penho eletroquímico, as estabilidades térmica e mecânica, e o baixo custo tornam 
as membranas SPSU reticuladas um atrativo substituto das membranas Nafion® 
nas células a combustível a eletrólito polimérico.

Palavras-chave: membrana, condutividade protônica, irradiação gama, liga-
ções cruzadas

INTRODUÇÃO

 A crescente escassez dos recursos energéticos em função do desenvolvimen-
to acelerado, associada ao acesso da população a novas tecnologias, faz com que 
as sociedades busquem novas soluções para o problema. Entre as alternativas, a 
tecnologia das células a combustível (“Fuel Cell”, FC), tem demonstrado que é possí-
vel gerar energia de forma eficiente por mecanismos de conversões eletroquímicas, 
transformando hidrogênio e oxigênio em vapor de água, livre de poluentes, gerando 
eletricidade e calor. Existem algumas tecnologias de células a combustível que dife-
rem na temperatura de operação, no tipo de combustível e no eletrólito empregado, 
são elas: célula a combustível a eletrólito polimérico (“Polymer Electrolyte Fuel Cell”, 
PEFC); célula a combustível a metanol direto (“Direct Metanol Fuel Cell”, DMFC); 
célula a combustível alcalina (“Alcaline Fuel Cell”, AFC); célula a combustível ácida 
(“Phosphoric Acid Fuel Cell”, PAFC); célula a combustível a carbonato fundido (“Mol-
ten Carbonate Fuel Cell”, MCFC) e célula a combustível a óxido sólido (“Solid Oxide 
Fuel Cell”, SOFC). Entretanto, significativo desenvolvimento ainda precisa ser atin-
gido para tornar as células a combustível, técnica e economicamente, competitivas 
para as mais diversas aplicações (Böddeker, 2001; Thomas, 2008; Borup, 2007).

 A célula a combustível a eletrólito polimérico tem se destacado em função da 
versatilidade na aplicação em veículos automotores e em equipamentos portáteis. 
Quando essas células são alimentadas com hidrogênio oriundo de fontes renová-
veis (solar, eólea, biomassa, etc.), apresentam o potencial de impactar positivamente 
muitas áreas, entre elas, a ambiental, a econômica e a segurança no fornecimento 
de energia (Hotza, 2008). Na utilização do hidrogênio como combustível, o único sub-
produto gerado é a água, sendo por esse motivo considerada uma tecnologia limpa. 
Além disso, as células a combustível são mais eficientes na conversão da energia 
química em energia elétrica do que as tecnologias atuais (Borup, 2007).

 Aspectos como o aumento da temperatura operacional da célula acima de 
100 oC e a utilização de combustíveis em substituição ao hidrogênio puro, têm o 
objetivo de simplificar e aumentar a eficiência global do sistema eletroquímico e 
aumentar a tolerância do catalisador de platina ao monóxido de carbono (CO). A 
reforma de combustíveis tais como gasolina, gás natural e etanol, gera hidrogênio 
com resíduo de CO. A concentração do CO acima de 5 ppm, no combustível que 
alimenta a célula, reduz drasticamente a eficiência eletrocatalítica do anodo de 
platina, aumentando o custo global da célula (Damay, 2003; Karlsson, 2005). Uma 
alternativa é a utilização de metanol diretamente na célula a combustível, eliminan-
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do a necessidade do reformador, como é o caso das DMFCs (Böddeker, 2001). 
 A membrana na PEFC tem função determinante como eletrólito no transporte dos 

prótons do anodo para o catodo da célula e como barreira para evitar o contato direto en-
tre os gases  combustível e oxidante (Böddeker, 2001). Essas membranas devem apre-
sentar como características principais: ser isolante eletrônico; apresentar condutividade 
protônica elevada, associada à baixa resistência iônica para suportar altas densidades 
de corrente; ser impermeável aos gases O2 e H2; ser catiônica; apresentar boa resistên-
cia mecânica e estabilidade dimensional(Nice, 2007; Walsby, 2001; Lufrano, 2000). Além 
disso, a membrana deve ter elevada estabilidade química, ser estável na faixa de pH 
ácido e também na presença de agentes oxidantes fortes (Celso, 2002; Kerres, 2001). 

 As membranas utilizadas atualmente nas células a combustível são polí-
meros a base do ácido perfluorosulfônico (“Perfluorosulfonic Acid”, PFSA), como 
a membrana Nafion®, desenvolvida pela empresa Du Pont de Nemours, que é 
referenciada como padrão nesses sistemas (Böddeker, 2001; Rikukaua, 2000; Ul-
brich 2006). As principais vantagens dessas membranas são: excelente resistência 
mecânica;  estabilidade em ambientes oxidantes e redutores e alta condutividade 
protônica na temperatura operacional da célula (Walsby, 2001; Celso, 2001). En-
tretanto, essas membranas apresentam como deficiências o custo elevado, baixo 
módulo mecânico e baixa condutividade em temperaturas acima de 80 oC, além da 
elevada permeabilidade ao metanol, que provoca a despolarização no catodo, pre-
judicando o desempenho nas DMFC (Wang, 2002; Kalrsson, 2005; Manea, 2002; 
Park, 2005). Dessa forma, cresce o interesse no desenvolvimento de membranas 
que possam substituir, com vantagens, as membranas perfluoradas. 

 O presente trabalho tem como objetivo a obtenção da polissulfona bisfenol-A sul-
fonada (SPSU) por meio da reação de sulfonação em meio homogêneo da polissulfona 
bisfenol-A (PSU). A partir da SPSU obtida, fabricar membranas e estudar a formação de 
ligações cruzadas induzidas por radiação gama para obtenção de membranas conduto-
ras de prótons com aplicação em células a combustível a eletrólito polimérico.

EXPERIMENTAL

Sulfonação da Polissulfona Bisfenol-A (PSU)
 A reação de sulfonação da PSU foi processada em câmara de luvas com 

umidade controlada abaixo de 10 ppm. A PSU pura foi adicionada a balão volu-
métrico de três vias para solubilização no solvente 1,2 dicloroetano. Na entrada 
central do balão foi adaptado um funil de adição com estabilizador de pressão e 
saída para gases, por meio do qual foi feita a adição, por gotejamento, do agente 
de sulfonação trimetil silil cloro sulfônico [(CH3)3SiSO3Cl] (TMSCS) solubilizado em 
parte do solvente. Nas entradas laterais do balão foram adaptados um termômetro, 
para controle da temperatura, e a entrada do gás de arraste (argônio) do HCl forma-
do durante a reação (Figura 1). O sistema foi mantido sob aquecimento e agitação 
magnética durante todo o processo. Após o término da reação, o material obtido foi 
precipitado em isopropanol a baixa temperatura sob agitação mecânica. O precipi-
tado foi lavado com isopropanol até a eliminação do ácido residual com controle do 
pH do meio. Posteriormente o polímero foi seco em estufa a vácuo (-760 mm Hg) a 
80 oC por 24 horas.
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Figura 1. Aparelhagem da reação de sulfonação do PSU
 

Fabricação das Membranas SPSU
As membranas SPSU foram obtidas por meio do processo de vazamento, que 

consiste na preparação de uma solução polimérica a 18% peso/volume e a sua dis-
tribuição sobre superfície plana com limitadores de superfície. As soluções polimé-
ricas foram preparadas com o solvente N,N-dimeltilacetamida (DMAc) sob agitação 
magnética e aquecimento a 60 oC. A solução aquecida foi vazada no interior dos 
limitadores. Os limitadores de superfície contendo a solução foram mantidos em at-
mosfera saturada do solvente, em estufa aquecida a 50 oC durante 12 horas para a 
formação do filme. Finalmente as membranas foram secas em estufa a vácuo (-760 
mmHg) a 80 oC até peso constante(Lufrano, 2000). 

Reação de Reticulação da SPSU com Radiação Gama
 As membranas SPSU, previamente secas, foram pesadas e imersas em 

água deionizada em reator de vidro. No reator lacrado foi criada atmosfera inerte 
com fluxo de N2 por cinco minutos na vazão de 10 l/h. As amostras foram irradiadas 
no Laboratório de Instrumentação Nuclear da COPPE, em temperatura ambiente 
e pressão atmosférica, utilizando o equipamento MDS Nordion modelo Gammacell 
220 Excel. A taxa da dose de radiação empregada variou entre 55,0 e 37,0 Gy/min 
em função do decaimento do material radioativo. As variações proporcionadas na 
reação de reticulação em função da variação da taxa foram desprezadas. O tempo 
da irradiação das amostras foi calculado em função da taxa e a dose total de radia-
ção aplicada. Após a irradiação, as membranas SPSU foram tratadas termicamente 
em estufa a vácuo a 120 oC por 2 horas para eliminação dos radicais residuais. 

Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR)
 Os ensaios quantitativos FTIR-ATR foram realizados nas membranas poli-

méricas SPSU original e irradiadas com doses totais de 5, 10, 15, 20 e 25 kGy em 
equipamento Perkin Elmer, modelo FTIR 1720-X, com dispositivo ATR (Attenuated 
Total Reflectance) acoplado. Os espectros foram coletados na região entre 4000 e 
450 cm-1, com varredura de 50 e resolução de 2 cm-1 (Silverstein, 1994).
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Propriedades das Membranas Condutoras de Prótons

Capacidade de Troca Iônica (IEC) e Grau de Sulfonação (GS)
A capacidade de troca iônica (IEC) foi determinada pelo método da titulação. 

As membranas na forma ácida (H+) foram imersas em solução aquosa de NaCl por 
24 horas a 60 oC sob agitação magnética para a liberação do H+. A quantidade de 
H+ liberada na solução de NaCl foi titulada com solução 0,05 mol/L de NaOH até 
pH=7, utilizando azul de bromo timol como indicador. O IEC (mol/g) foi calculado 
utilizando a equação (1) (Fu, 2006; Smitha, 2006):

IEC = (0,05 x VolNaOH ) / M                                                  (1)
onde o VolNaOH é o volume de NaOH (L) consumido na titulação e M (g) é a 

massa da amostra da membrana seca. O Grau de sulfonação (GS) indica a quan-
tidade de grupamentos de ácido sulfônico por unidade monomérica e é calculado 
por meio da equação (2) (Guan, 2005; Dai, 2007):

GS = (442 x IEC) / [1 – (80 x IEC)]                                            (2)
onde 442 e 80 são os pesos moleculares do PSU e do grupamento –SO3

-, 
respectivamente .

Estabilidade Química (EQ)
A estabilidade química ou estabilidade oxidativa, foi determinada por imersão 

de amostras das membranas com as dimensões 15 x 15 mm e 100 μm de espes-
sura, previamente pesadas, no reagente de Fenton (3% de H2O2 contendo 2 ppm 
de FeSO4) a 80 oC. A estabilidade química das amostras foi caracterizada como o 
intervalo de tempo decorrido até a completa dissolução da amostra no reagente 
(Dai, 2007; Chen, 2006).

Grau de Inchamento (GI)
O grau de inchamento no equilíbrio das membranas foi determinado em água 

deionizada a 40 oC por 24 horas. Amostras das membranas (15 x15 mm e 100 μm 
de espessura) foram imersas em água deionizada. A pesagem a úmido (Pu) foi feita 
após a retirada do excesso de água da superfície da membrana com material ab-
sorvente. O peso da membrana seca (Ps) foi determinado após secagem em estufa 
a vácuo a 80 oC por 24 horas. O grau de inchamento foi calculado de acordo com a 
equação (3) (Smitha, 2003; Devrim, 2009):

GI(%) = (PU – PS) / PS x 100                                                (3)

Condutividade Protônica das Membranas Poliméricas
A condutividade protônica das membranas sulfonadas foi determinada pelo 

método da espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS). O sistema de medi-
das consiste de uma célula eletroquímica de aço inox, composta de dois eletrodos 
de aço inox, com área superficial efetiva de 1,0 cm2, uma estufa para o aquecimen-
to do conjunto e um potenciostato/galvanostato modelo Autolab PGSTAT 30 (Figura 
2), com módulo de análise de resposta de freqüência (“Frequency Response Analy-
sis”, FRA). O potenciostato trabalha com oscilação de potencial de 10 mV na faixa 
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de freqüência de 10.0 Hz a 1.0 MHz (Park, 2006; Yuan, 2006). 
As membranas foram prensadas entre dois eletrodos planos, a base de carbono 

impregnado com platina (E-TEK® Eletrodo). O ensaio da condutividade foi realizado 
na direção transversal da membrana. Previamente ao ensaio as membranas foram 
tratadas com solução de HCl 0,1 N a 80 oC por uma hora. A espessura da membrana 
utilizada no cálculo da condutividade foi obtida na forma hidratada. Os ensaios EIS 
foram realizados em ambiente termostático na temperatura ambiente (30 oC) e na 
temperatura operacional da célula a combustível a eletrólito polimérico (80 oC). 

Figura 2. Potenciostato para medida da condutividade protônica

 
As curvas Nyquist foram obtidas após a estabilização das membranas no en-

saio, esse tempo leva cerca de uma hora para o ensaio a 30 oC e três horas para o 
ensaio a 80 oC. A interseção inferior da curva com o eixo Re(Z) fornece o valor da 
resistência da membrana (R). A condutividade protônica das membranas foi calcu-
lada de acordo com a equação (4)(Park, 2006; Iojoiu 0226)[26,28]: 

σ  = L/RA                                                                    (4)
onde σ é condutividade protônica, L a espessura da membrana, R a resistên-σ é condutividade protônica, L a espessura da membrana, R a resistên- é condutividade protônica, L a espessura da membrana, R a resistên-

cia da membrana e A a área do eletrodo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Reação de sulfonação
As concentrações do agente de sulfonação e do polímero foram mantidas cons-

tantes em  30 e 10 % em peso, respectivamente, na reação de sulfonação da PSU, 
que apresenta rendimento elevado (Tabela 1). Alterações nas condições reacionais 
como temperatura, tempo e razão molar entre o agente de sulfonação e a unidade 
monomérica (X), permitiram a obtenção de polímeros com diferentes valores no grau 
de sulfonação e diferentes propriedades.
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Tabela 1. Condições da reação de sulfonação da polissulfona bisfenol-A   

Amostra X Temperatura (oC) Tempo (h) Rendimento (%)

SPSF06 1,00 50,0 5 83,90

SPSF07 1,35 30,0 5 95,30

SPSF05 1,35 40,0 5 89,00

SPSF08 1,35 70,0 5 87,60

SPSF11 1,35 50,0 24 83,39

SPSF12 2,00 50,0 5 84,40

X  razão molar entre o agente de sulfonação e a unidade monomérica

 
 A amostra SPSU06 apresentou a menor razão molar entre o agente de sulfona-

ção e a unidade monomérica. Já a amostra SPSU07 apresentou o menor valor do GS 
entre as amostras analisadas, gerando baixo GI e condutividade protônica, ao mesmo 
tempo que membrana fabricada com esse material apresentou o melhor resultado da 
EQ (Tabela 2). Esse comportamento está associado ao fato da reação de sulfonação 
ter sido realizada na temperatura de 30 oC, confirmando que o efeito da temperatura 
tem mais importância do que o aumento da razão molar entre os reagentes na obten-
ção do GS mais elevado. O fator temperatura fica mais claro quando analisamos as 
sínteses SPSU05 e SPSU08, onde observamos aumento do GS com o aumento da 
temperatura. A síntese SPSU11 foi processada no maior tempo de reação (24 horas), 
o que pode ter contribuído para a quebra das cadeias poliméricas em função do tempo 
de exposição ao agente de sulfonação 9 (Wang 2002; Karlsson, 2005). 

Tabela 2 Propriedades das membranas SPSU, GS (%), GI (%), σ (mS.cm-1) a 30 e 80 oC, IEC (meq.g-1) e EQ (min)

Amostra
GS

 (%)

GI

 (%)

σ (mS.cm-1) IEC 

(meq.g-1)

EQ

(min)30 oC
80 oC

SPSU06 54,7 18,2 20,0 42,0 1,126 83

SPSU07 46,0 4,0 6,0 6,6 0,961 150

SPSU05 70,6 17,1 32,4 70,7 1,416 79

SPSU08 75,2 30,2 30,6 98,7 1,498 78

SPSU11 75,0 32,2 77,5 88,4 1,494 20

SPSU12 83,4 85,8 89,0 NR* 1,639 6

         * A membrana não resistiu ao ensaio 
O aumento da razão molar entre os reagentes (SPSU12) gerou membrana 

com os maiores valores do GS, da condutividade protônica e do GI, porém, apre-
sentou a menor EQ. Esses resultados indicam que essa membrana é muito instá-
vel, inviabilizando sua utilização nas células a combustível de elevada temperatu-
ra (Rikukaua, 2000). Os resultados obtidos indicam que as condições reacionais 
próximas das ideais, para fabricação de membranas para serem utilizadas como 
eletrólitos em células a combustível, são as seguintes: razão molar unidade mono-
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mérica / agente de sulfonação, 1,35; temperatura, 50 oC;  tempo de reação, 5 horas; 
solvente, DCE (Iojoiu, 2006).

As membranas condutoras de prótons a base de polímeros aromáticos sulfo-
nados apresentam os grupamentos sulfônicos diretamente ligados à cadeia princi-
pal do polímero. Esses materiais tendem a sofrer inchamento excessivo em tempe-
raturas elevadas, o que determina a perda da estabilidade dimensional, limitando 
sua aplicação a baixas temperaturas (até 80 oC). A razão do inchamento excessivo 
pode estar relacionada à localização dos grupamentos sulfônicos, ligados direta-
mente à cadeia principal do polímero. Essa estrutura resulta em pequena separa-
ção espacial das regiões hidrofílicas e a cadeia principal hidrofóbica do polímero, 
limitando a coesão das regiões hidrofóbicas quando a membrana absorve água. O 
aumento da pressão de inchamento leva à quebra da morfologia interna e a desin-
tegração da membrana (Wang, 2002).

As membranas condutoras de prótons possuem um valor crítico do grau de sul-
fonação, característico para cada polímero, abaixo do qual a condutividade protônica 
fica muito prejudicada ou até mesmo inviabilizada. A redução da densidade dos grupa-
mentos sulfônicos prejudica a conectividade entre os domínios hidrofílicos dificultando 
a condutividade protônica. No caso das membranas SPSU, o valor crítico do grau de 
sulfonação está próximo de 45 % porque a síntese SPSU07, que apresentou o menor 
valor do grau de sulfonação (46 %), apresentou também os menores valores da condu-

tividade, além de não ter 
sido observada diferença 
significativa da condutivi-
dade protônica entre as 
duas temperaturas avalia-
das (30 e 80 oC)(Karlsson, 
2004; Karlsson, 2005; Ka-
wahara, 2000).

Reação de Reti-
culação por Radiação 
Gama da Polissulfona 
Bisfenol-A Sulfonada 

A técnica escolhi-
da para avaliar a reação 
de reticulação das mem-
branas sulfonadas por 
irradiação foi o aumento 
gradativo da dose total 
da radiação gama apli-
cada às membranas e a 
avaliação das proprieda-
des de inchamento, grau 
de sulfonação, conduti-
vidade protônica e esta-
bilidade química após a 
irradiação. Figura 3. Mecanismo de formação da ligação cruzada nas moléculas SPSU
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 A Figura 3 apresenta o mecanismo de formação das ligações cruzadas nas 
membranas SPSU. Quando submetidas à radiação gama, as ligações sulfônicas 
são quebradas, ocorre formação de radicais positivos nos anéis benzênicos e li-
beração de ácido sulfúrico (H2SO4). Os radicais livres nos anéis benzênicos se 
combinam com grupos sulfônicos de moléculas adjacentes para formar ligações 
cruzadas. Segundo esse mecanismo, o aumento da densidade das ligações cru-
zadas reduz o número de sítios ativos susceptíveis à dissociação iônica e, conse-
qüentemente, a condutividade protônica das membranas. 

 A formação das ligações cruzadas foi controlada por meio da dose total de ra-
diação. A proposta de mecanismo apresentada não leva em conta a cisão ou quebra da 
cadeia principal do polímero submetida à radiação, na qual ocorre ruptura das ligações 
C-C, levando à redução do peso molecular médio do polímero. Entretanto, a quebra 
das cadeias concorre com a formação das ligações cruzadas (Chennamstty, 2006).

 A Tabela 3 apresenta os resultados do grau de sulfonação (GS); grau de in-
chamento (GI) avaliado a 40 oC; da condutividade protônica (σ) avaliada a 30 e 80 
oC; da capacidade de troca iônica (IEC) e da estabilidade química (EQ) das mem-
branas SPSU08 irradiadas nas doses totais de 5; 10; 15; 20 e 25 kGy.

Tabela 3. Propriedades das membranas SPSU08, GS (%), GI (%), σ (mS.cm-1) a 30 e 80 oC, IEC (meq.g-1) e EQ 
(min)

Dose (kGy)
GS

 (%)

GI

 (%)

σ (mS.Cm-1) IEC

(meq.g-1)

EQ

 (min)30 oC 80 oC

5 65,38 36,43 86,2 91,1 1,322 65

10 66,38 32,51 88,8 99,8 1,340 67

15 58,54 28,89 63,7 67,2 1,197 73

20 58,04 32,90 44,1 65,7 1,188 85

25 52,56 31,12 33,9 54,0 1,085 78

Os resultados do GS, GI e IEC das membranas SPSU08 irradiadas, apre-
sentam tendência de redução gradual com o aumento da dose da radiação. Tam-
bém as condutividades protônicas (mS.cm-1), avaliadas a 30 e 80 oC,  apresentam 
tendência de redução com aumento da dose total de radiação, com os maiores 
valores determinados na temperatura de 80 oC (Figura 4). Já os resultados da es-
tabilidade química apresentaram tendência de aumento com o aumento da dose.  
Esses resultados indicam que ocorre redução na densidade dos grupamentos sul-
fônicos, que são consumidos na formação das ligações cruzadas no processo da 
irradiação, favorecendo a melhoria das propriedades de inchamento e estabilidade 
química sem prejudicar a condutividade.
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Figura 4. Condutividade protônica (mS.cm-1) das membranas SPSU08 em função da dose total de radiação 
(kGy), avaliadas nas temperaturas de 30 e 80 oC

ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO POR TRANSFORMADA DE FOU-
RIER (FTIR) DAS MEMBRANAS SPSU08 ORIGINAL E RETICULADAS COM 
RADIAÇÃO GAMA

 A Figura 5 (a) apresenta os espectros FTIR-ATR das membranas SPSU08 
original e irradiadas com doses de 5, 10, 15, 20 e 25 kGy com radiação gama, na 
forma alcalina sódica (-SO3Na)(Iojoiu, 2006; Chennamstty, 2006 ). Nos espectros 
apresentados é possível observar a banda na freqüência 1028 cm-1, que correspon-
dente ao estiramento simétrico dos grupamentos sulfônicos, bem definida. A Figura 
5 (b) apresenta um estudo quantitativo da razão entre as bandas a 1028 e 1014 
cm-1  (A1028/A1014) em função do grau de sulfonação para determinação da variação 
da intensidade da banda a 1028 cm-1, utilizando a banda a 1014 cm-1 como padrão 
interno. O aumento da intensidade da banda a 1028 cm-1 corresponde ao aumento 
do grau de sulfonação. A banda a 690 cm-1 está associada à presença das ligações 
C-S nas polissulfonas (Silverstein, 1994). Analisando os resultados podemos ob-
servar que existe uma correlação linear do aumento da razão das bandas (A1028/
A1014) com aumento do grau de sulfonação das membranas. Embora esse método 
apresente erro superior a 20%(Iojoiu, 2006), os resultados relativos indicam con-
cordância com os resultados obtidos com a titulação para o grau de sulfonação, o 
que confirma o sucesso da reação de sulfonação do PSU por substituição eletrofí-
lica (Silverstein, 1994; Iojoiu, 2006; Tsai, 2007). 
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Figura 5. Espectros FTIR-ATR (a) e estudo quantitativo da razão das absorbâncias a 1028 e 1014 cm-1 em 
função do GS (b), das membranas SPSU08 original e irradiadas com 5, 10, 15, 20 e 25 kGy 

CONCLUSÃO

A reação de sulfonação da PSU com o agente de sulfonação TMSCS determi-
na a qualidade da membrana de partida na modificação por irradiação. A obtenção 
da SPSU, com graus de sulfonação variando entre 46 e 83 %, foi confirmada por 
meio da titulação ácido/base e das caracterizações pelas técnicas TGA e FTIR. O 
estudo da reticulação por radiação gama das membranas SPSU com dose totais 
de até 25 kGy comprovou que o GS, o GI, a IEC e a condutividade protônica, nas 
duas temperaturas analisadas, sofreram redução gradual com aumento da dose 
total da radiação. Já o tempo da estabilidade química ao reagente de Fenton au-
mentou com o aumento da dose total. Esses resultados confirmam a melhoria das 
propriedades de inchamento em água e da estabilidade química das membranas 
SPSU, e indicam a aumento da densidade das ligações cruzadas nas membranas. 
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