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Resumo: 
 

Revestimentos híbridos orgânico-inorgânicos são preparados pela combinação de 
componentes orgânicos e inorgânicos e constituem uma alternativa para a produção de novos 
revestimentos multifuncionais. Uma das principais rotas de obtenção destes materiais é o 
processo sol-gel. A utilização de pré-tratamentos via processo sol-gel vem se tornando uma 
atrativa área de estudos nos últimos anos, devido a sua grande eficácia na proteção contra a 
corrosão, facilidade de aplicação e baixo custo, além de provocar impactos ambientais bem 
menores. O objetivo deste trabalho é desenvolver revestimentos híbridos, via processo sol-gel, 
a partir da combinação de diferentes organossilanos funcionais e não funcionais, promovendo 
a formação de um revestimento híbrido polimérico simultâneo durante a sua aplicação na 
superfície de aço-carbono. A primeira etapa do processo sol-gel foi avaliar as concentrações e 
tempos das reações de hidrólise e condensação dos silanos (tetraetoxissilano (TEOS) e 3-
glicidoxipropiltrimetoxissilano (GPTMS)) a fim de obter nanopartículas com funcionalidade 
epoxídica. Posteriormente foi adicionado a esta solução, o agente reticulante γ-APS 
(aminopropilsilano), promovendo simultaneamente a interação e reticulação dos grupos epóxi 
e amina, com a formação do revestimento híbrido durante a aplicação por “dipcoating” nas 
superfícies metálicas. A cura dos revestimentos foi à temperatura ambiente. A avaliação da 
resistência à corrosão dos híbridos TEOS-GPTMS/γ-APS obtidos foi realizada pelas técnicas 
de monitoramento do potencial de circuito aberto, de medida da resistência à polarização 
linear e de espectroscopia de impedância eletroquímica em solução de NaCl 0,1M. Os 
resultados obtidos demonstraram que o tempo de reação e o teor do solvente etanol no TEOS 
são fundamentais para obtenção de filmes resistentes à corrosão. Esses híbridos foram testados 
como revestimentos de proteção contra corrosão em aço-carbono apresentando excelente 
proteção anticorrosiva e boa adesão, mesmo quando comparados aos pré-tratamentos com 
fosfatos. 
 

Palavras-chave: revestimentos híbridos, processo sol-gel, silanos, corrosão, espectroscopia de 
impedância eletroquímica (EIS). 
 

 

                                            
1 Pós doutoranda, Engenheira Química – Departamento de Engenharia Química, Escola Politécnica da USP 
2 Professora Doutora, Química – Departamento de Engenharia Química, Escola Politécnica da USP 

Formatado: Fonte: Times
New Roman

Formatado: Espaçamento
entre linhas:  simples


