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A  resina  epoxídica  é  uma  das  matrizes  mais  empregadas  na  produção  de  compósitos  e  revestimentos
aplicados  sobre  superfícies  metálicas,  pois  possui  facilidade  de  processamento  e  oferece  estabilidade
térmica  e  propriedades  mecânicas.  Nos  últimos  anos,  as  características  dessa  matriz  têm  sido
modificadas  pelo  uso  de  diferentes  materiais,  como  argilominerais  e,  mais  recentemente,  oligômeros
poliédricos de silsesquioxano (POSS). Nesse sentido, os oligômeros poliédricos de silsesquioxano (POSS)
têm  sido  incorporados  em  matrizes  poliméricas  para  a  obtenção  de  materiais  híbridos  com  novas
características, tais como a resistência à corrosão e aumento de propriedades térmicas. A funcionalidade
da  nanogaiola  de  POSS  exerce  influência  na  microestrutura  reticulada  do  termorrígido.  Os  grupos
funcionais  mais  utilizados  na  obtenção  de  nanocompósitos  de  matriz  epoxídica  com POSS  são  aminas,
álcoois  e  grupos  epóxi.  Nesse  contexto,  foi  avaliada  a  influência  da  adição  de  três  tipos  de  oligômeros
poliédricos  de  silsesquioxano  (POSS)  (Glicidilisobutil-POSS,  Triglicidilisobutil-POSS  e  Glicidil-POSS)  em
resina epóxi e em duas concentrações (2,5% e 5% (m/m)). Os nanocompósitos foram aplicados em aço de
baixa liga para avaliar o comportamento morfológico, mecânico e eletroquímico, através das análises de
microscopia eletrônica de varredura (MEV), ensaios mecânicos de flexibilidade, aderência e resistência ao
impacto, medidas de ângulo de contato pelo método da gota séssil e análises eletroquímicas de potencial
de circuito aberto (OCP) e espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE).  Observou-se um aumento
da rugosidade e hidrofobicidade do revestimento em comparação com a amostra de resina epóxi. Dentre
os  sistemas  estudados,  a  amostra  contendo  Glicidilisobutil-POSS  (POSSmono)  apresentou  os  melhores
resultados  em  relação  à  resistência  à  corrosão,  demonstrando  um  aumento  nos  valores  de  ângulo  de
contato  e  impedância  eletroquímica,  enquanto  que  a  amostra  contendo  Glicidil-POSS  (POSSocta)
apresentou resultados inferiores em relação aos sistemas com POSS estudados.
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