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A liga de alumínio 7075 é uma das mais importantes para a engenharia e tem sido amplamente utilizada no setor aeronáutico, contudo o seu

desempenho pode ser prejudicado devido à ação da corrosão. Neste sentido, os precursores alcoóxidos têm apresentado propriedades protetivas

quando comparados aos sistemas não ecologicamente corretos, como o 𝐶𝑟6+ e fosfatos, atuando como barreira física que impede a ação de espécies

agressivas, evitando o processo corrosivo da liga de alumínio 7075, e promovendo uma boa adesão ao revestimento orgânico subsequente. Além disso,

este revestimento a base de resina poliuretânica (PU) que apresenta alta resistência a corrosão e boas propriedades mecânicas é aplicado no sistema

aeronáutico, em sua maioria, são isolantes e higroscópicos e apresenta propriedades anticorrosivas elevadas. Este trabalho tem como objetivo avaliar o

sistema de pintura quanto ao desempenho dos testes mecânicos e químico da tinta PU como revestimento sore os filmes híbridos alcoóxidos 3-

(trimetoxisililpropil) metacrilato (TMSM) e tetraetoxisilano (TEOS) aplicados sobre substrato de alumínio, liga 7075, em mono e dupla camada e

curados em 60 °C e 120 °C.

Materiais

Metodologia

Dureza à lápis

Tabela 2. Resultados de Dureza à Lápis. Onde a escala de dureza é: 6B - 5B - 4B - 3B - 2B – B – HB – F – H - 2H -

3H - 4H - 5H - 6H. Sendo 6B de menor dureza e 6H de maior dureza.

Espessura de camada Brilho

Tabela 3. Resultados de Espessura de Camada. Figura 4. Ensaio de Brilho, os resultados são expressos

em Unidade de Brilho (U.B).

Névoa Salina

Resultados

Conclusão

Agradecimentos

Ensaios Mecânicos

Resistência ao Impacto Ângulo de Contato

Figura 1. Ensaio de resistência ao Impacto. Figura 2. Ensaio de Ângulo de Contato

Sendo: a. mono_60; b. dupla_60; c. mono_120; d. dupla_120.

Flexibilidade

Figura 3. Ensaio de Flexibilidade. Sendo: a. mono_60; b. dupla_60; c. mono_120; d. dupla_120.

Aderência

Tabela 1. Resultados do Ensaio de Aderência.

Amostra Resultado

Mono_60 2H 

Dupla_60 2H

Mono_120 2H

Dupla_120 2H

A aplicação do filme híbrido mono camada, curado a 60 °C, foi

suficiente para se obter uma camada densa, hidrofóbica e uma boa

resistência à corrosão, no entanto, a superioridade dentre os sistemas

estudados é apresentado para o filme híbrido dupla camada, a 120 °C,

que teve um desempenho mecânico superior que os demais filmes,

devido às reações de cross-linking presentes no composto. Uma vez que

a cura da camada do silano causa uma compactação da mesma, devido

à densificação do composto, e uma reticulação ocasionando uma melhor

aderência ao substrato.

Limpeza das 

Amostras

Aplicação 

do Silano

Aplicação da 

Tinta PU
Ensaios 

Mecânicos

Velocidade 

constante de 

2,5 cm/min

• Lixa P1000;

• Desengraxe 

Resistência ao Impacto;

Ângulo de Contato

Flexibilidade;

Aderência;

Dureza à Lápis;

Espessura de Camada; 

Brilho;
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Modalidade da 

Bolsa:

BIC/UCS

CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA E QUÍMICA DE UM SISTEMA 

COMPOSTO  POR UM PRÉ-TRATAMENTO A BASE DE FILMES 

HÍBRIDOS E UM ACABAMENTO COM RESINA POLIURETÂNICA 

SOBRE A LIGA DE ALUMÍNIO 7075 UTILIZADA NO SETOR 

AERONÁUTICO

• Substrato da liga de Alumínio 7075;

• 3-(trimetoxisililpropil)metacrilato 𝐶10𝐻20𝑂5𝑆𝑖 (TMSM);

• Tetraetoxisilano, 𝐶8𝐻20𝑂4𝑆𝑖 (TEOS)

• Tinta poliuretânica (PU)

As amostras serão avaliadas quanto à temperatura (60 °C e 120 °C) e

aplicação da camada (Mono e Dupla).

Amostra Classificação

Mono_60 0B

Mono_120 5B

Dupla_60 0B

Dupla_120 5B

a. b. c. d.

a. b. c. d.

Amostra
Média

(m)

Desvio

Padrão

(m)

Mono_60 66,17 1,53

Mono_120 67,17 1,44

Dupla_60 69,5 2,78

Dupla_120 66 2,18

Amostra Avaliação após 1020h/ Classificação

Mono_60

Empolamento na incisão/ 

Amostra 1: 8 Médio

Amostra 2: 9 Pouco

Mono_120
Amostras praticamente iguais/

Amostra 1 e 2: 6 Pouco

Dupla_60
Amostras iguais/

Não apresentou nenhum produto de corrosão

Dupla_120

Amostras iguais/

Não apresentou nenhum produto de corrosão


