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Este estudo teve como objetivo elaborar um filme híbrido com a finalidade de melhorar a adesão e proteção a corrosão de uma tinta epóxi aplicada sobre o 

aço galvanizado. Os percussores alcoóxidos utilizados foram o 3-(trimetoxisililpropil)metacrilato (MAP) e tetraetoxisilano (TEOS) preparados através do 

método sol-gel e aplicados sobre o substrato metálico em mono e dupla camada por dip-coating. Posteriormente a cura dos filmes híbridos aplicou-se uma 

tinta epóxi pelo modo de arraste e em sequência analisou as propriedades mecânicas, eletroquímicas e a hidrofobicidade do revestimento.     

METODOLOGIA 
A Figura 1 apresenta o processo de aplicação da mono camada de silano, já o 

sistema de dupla camada foi realizado aplicando a primeira e ao invés da cura por 

1h se realizou uma pré-cura de 20 min e após repetição do processo de imersão. 

Prosseguiu-se com a aplicação da tinta epoxídica através do método de arraste. 

Figura 1. Esquema ilustrativo da aplicação da mono camada de silano no aço galvanizado. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As micrografias dos filmes híbridos e do aço galvanizado obtidas por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV-FEG) são apresentadas na Figura 2. A amostra FH-

DUPLA possui maior homogeneidade na cobertura do substrato metálico. 

Figura 2.  Micrografias de MEV-FEG para a  FH-MONO (a),  FH-DUPLA  (b) e  AG (c)  em 

diferentes magnitudes. 

Observa-se na figura 4 que na região de aderência pela análise de EDS dos 

elementos os dois filmes híbridos obtiveram intensidade semelhante nos 

elementos verificados. 

Figura 4. Análise de EDS na seção de aderência das amostras FH-MONO 

(a,c, e, g) e FH-DUPLA (b,d,f,h) . 

Observa-se na figura 7 as curvas de potencial de circuito aberto (OCP) e 

polarização das amostras, onde os filmes híbridos apresentaram potenciais mais 

nobre que o AG. 

Figura 5. Valores de ângulo de contato para as amostras AG, FH-MONO e FH-DUPLA. 

A Figura 8 apresenta os diagramas de Bode obtidos por espectroscopia de 

impedância eletroquímica (EIE) em 24h e 96h.  

Figura 7. Curvas resultantes dos ensaios de OCP (a) e Polarização (b). 

CONCLUSÕES 
De acordo com as análises realizadas entre os sistemas é possível concluir que as 

características morfológicas se mostraram semelhantes, entretanto a amostra FH-

MONO apresentou caráter mais hidrofóbico indicando melhor proteção barreira, 

sendo este comportamento comprovado nos ensaios eletroquímicos, onde FH-

DUPLA teve desempenho inferior. Por fim, nas propriedades mecânicas para FH-

MONO se observou resultados mais promissores por meio de boa adesão ao 

substrato metálico e bom acoplamento com o revestimento epóxi. 
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A figura 5 são apresentados os valores de ângulo de contato dos sistemas 

estudados, percebeu-se que os filmes híbridos aumentaram a hidrofobicidade do 

AG.   

A figura 3 mostra o ensaio de aderência onde as amostras FH-MONO e AG não 

apresentaram desplacamento. 

Figura 3.  Ensaio de aderência  das amostras FH-MONO (a), FH-DUPLA(b) e  

AG (c). 
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Os ensaios mecânicos de flexibilidade e impacto mostrados na figura 6 

indicaram melhor desempenho da FH-MONO. 

Figura 6. Ensaios de flexibilidade e impacto para as amostras FH-MONO (a,d), FH-DUPLA 

(b,e)  e AG (c,f). 

       a)                        b)                       c) 

      d)                    e)                  f) 

a) b) 

Figura 8. Diagramas de Bode em  24h (a,c) e  48h(b,d). 


