
 

 

 

 

 

 

 

INTERCORR2008_102
 

 

 
__________________________________________________________________________________________ 
1 Doutorando em Engenheira Química, Químico – SENAI-SP 
2 Professora Doutora em Engenheira Química – Departamento de Engenharia Química, Escola Politécnica, USP 

 
UTILIZAÇÃO DE UM AMINO BISSILANO COMO PRÉ-TRATAMENTO DE AÇO 

CARBONO EM SISTEMA DE PINTURA ELETROFORÈTICA 
Paulo Renato de Souza1, Idalina Vieira Aoki2,  

 
 
 
Resumo: 
 
O objetivo deste estudo é avaliar o desempenho do pré-tratamento a base do polissilano 
Bis-(γ-trimetoxysililpropil)amina (BTSPA), para aço carbono em sistema de pintura 
eletroforética. Tendo em vista a aplicação deste tipo de pré-tratamento em escala industrial, 
foram realizados ensaios comparativos de resistência à corrosão do pré-tratamento a base de 
silanos com o de fosfatização e o sem pré-tratamento. Foi utilizada a técnica de espectroscopia 
de impedância eletroquímica (EIE) e também testes de aderência, flexibilidade e impacto com 
a finalidade de comparar o desempenho da camada de tinta eletroforética aplicada sobre o 
substrato pré-tratado com os diferentes pré-tratamentos. Os resultados de EIE obtidos para o 
aço carbono pré-tratado apenas com o polissilano apresentam, nas primeiras horas de imersão, 
maiores valores de resistência à corrosão quando comparados com o aço fosfatizado, e que 
para maiores tempos de imersão ocorre a diminuição destes valores, evidenciando dessa forma 
a degradação do filme de BTSPA de forma mais rápida do que a camada de fosfatos. Pelos 
ensaios de aderência, flexibilidade e impacto, realizados nos corpos-de-prova (cp) pré-tratados 
e submetidos ao processo de pintura eletroforética, pode-se observar que não houve 
desplacamento da camada de tinta para nenhum dos cps tratados, não sendo possível 
estabelecer diferenças com relação à essas propriedades para nenhum dos pré-tratamentos 
estudados. Os resultados obtidos por EIE para os cps de aço pré-tratados e pintados mostram 
que os valores do módulo de impedância diminuem para maiores tempos de imersão e que os 
cp’s fosfatizados e pintados apresentam valores superiores aos cps tratados com silano e 
pintados e que estes últimos apresentaram resultados superiores aos cps pintados sem qualquer 
pré-tratamento. A utilização do processo de silanização em sistemas de pinturas se mostra 
viável, mas para sua utilização em larga escala fazem-se necessários estudos visando a 
otimização do processo a partir de novas formulações que apresentem desempenho superior 
àquele encontrado para os cps tratados com fosfato. 
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