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Resumo: 
Os chamados revestimentos híbridos unem as propriedades dos silanos com as propriedades 
barreira de filmes poliméricos clássicos como polimetilmetacrilado (PMMA) ou epóxi, por 
exemplo. O objetivo deste trabalho é estudar a influência dos parâmetros de processamento 
sol-gel (com e sem tratamento térmico) e a proporção da parte inorgânica e orgânica (m1 e 
m2) na formação de um filme híbrido de siloxano-PMMA sobre aço-carbono 1010 pela 
técnica de dip-coating e avaliar a resistência à corrosão fornecida ao aço em meio de NaCl 
3,5%. As técnicas eletroquímicas utilizadas foram: monitoramento de potencial de circuito 
aberto, medidas de espectroscopia de impedância eletroquímica, curvas de polarização e 
polarização linear e para a caracterização morfológica foram realizadas medidas de ângulo de 
contato, espectroscopia na região do infravermelho, análise termogravimétrica e perfilometria, 
e as amostras foram observadas antes e após os ensaios eletroquímicos, por microscopia 
eletrônica de varredura. Os resultados mostraram que as amostras que sofreram o tratamento 
térmico apresentaram maior resistência à corrosão (A) 378 kΩ cm2 e (B) 33 kΩ cm2, que as 
amostras que não sofreram tratamento térmico (C) 9,6 kΩ cm2 e (D) 9,0 kΩ cm2. Comparando 
o efeito da proporção inorgânica/orgânica, e levando em conta que as amostras A e C 
apresentam maior parte inorgânica, o aumento da parte orgânica levou a diminuição da 
resistência à corrosão do aço, este fato foi observado tanto para as amostras submetidas ao 
tratamento térmico como para as amostras não tratadas. Isto pode estar relacionado ao fato das 
amostras com maior proporção inorgânica apresentarem maiores espessuras, ao redor de 
950 nm, enquanto que as amostras com maior proporção orgânica, ao redor de 400 nm. 
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