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Resumo: 
Atualmente aço carbono galvannealed é submetido à fosfatização e/ou cromatização como 
pré-tratamento superficial; no entanto, por questões econômicas e ambientais, estuda-se a 
viabilidade de utilizar os silanos como pré-tratamento alternativo. Os silanos são moléculas 
organofuncionais conhecidas por atuar como agentes de ligação, promotores de adesão em 
pinturas e também podem fornecer proteção contra a corrosão. A proteção à corrosão depende 
principalmente do silano a ser utilizado, das condições de hidrólise e de cura. O objetivo deste 
trabalho é estudar influência dos parâmetros de hidrólise do bis-1,2-
[(triethoxysilil)propil]tetrasulfeto (BTSPTS) dopado com íons Ce4+ na obtenção de um filme 
polissilânico na proteção à corrosão. Foi utilizado um projeto experimental com três variáveis 
independentes sendo duas com três níveis de variação, tempo de hidrólise (45, 90 e 135 min) e 
concentração de silano na solução (1%, 2% e 3% em massa de solução água/etanol (50/50%)) 
e uma com dois níveis de variação, pH= 4,1 e 6,5, resultando num total de 18 experimentos. 
Como variáveis de resposta utilizou-se o valor da impedância real a 31 mHz, a densidade de 
corrente de corrosão e o valor médio do ângulo de contato. As amostras de aço galvannealed 
foram imersas na solução de hidrólise por 2 min. e após imersão foram curadas a temperatura 
de 150.ºC por 40 min. As medidas eletroquímicas foram obtidas em solução aerada 0,1 mol. 
L-1 de NaCl. Os resultados mostram que as três variáveis estudadas, tempo de hidrólise, 
concentração de silano e pH da solução são estatisticamente significativas, indicando que a 
melhor condição de obtenção do filme (a que fornece maior resistência à corrosão) foi 
pH=4,1, tempo de hidrólise de 135 min e concentração de 3% de silano.  
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