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O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da adição de óleo de soja epoxidado (OSE) em diferentes concentrações (0.5, 1 e 2%) no

precursor alcoóxido 3-glicidoxipropiltrimetoxisilano (GPTMS) utilizado como pré-tratamento. Os filmes foram preparados pelo método

sol-gel e aplicados sobre o substrato por imersão vertical. Os resultados mostraram que os filmes de GPTMS com OSE ficaram aderidos

ao substrato metálico, conforme caracterização morfológica, além de aumentar a resistência à corrosão. Desta forma, os filmes testados

mostraram-se uma eficiente alternativa como pré-tratamento na proteção à corrosão da liga de alumínio 7075. O filme com 0.5% de

OSE foi o que apresentou melhor desempenho anticorrosivo quando comparado aos demais filmes estudados.

METODOLOGIA
A Tabela 1 mostra a descrição das amostras utilizadas neste trabalho e

as etapas de preparação do sol-gel. A aplicação dos revestimentos

estão ilustradas na Figura 1.

Amostra Descrição

Al Alumínio puro sem revestimento 

Al/Si Alumínio revestido com precursor alcoóxido sem a 

adição de OSE 

Al/Si/OSE-0.5 Alumínio revestido com precursor alcoóxido com

adição de 0.5% de OSE 

Al/Si/OSE-1 Alumínio revestido com precursor alcoóxido com 

adição de 1% de OSE 

Al/Si/OSE-2 Alumínio revestido com precursor alcoóxido com 

adição de 2% de OSE 

Tabela 1.  Nomenclatura adotada para descrever as amostras estudadas.

Figura 1- Esquema ilustrativo dos parâmetros experimentais utilizados na síntese dos filmes e das

etapas do processo de dip coating.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As micrografias obtidas por MEV-FEG são apresentadas na Figura 2.

A amostra Al/Si/OSE-0.5 apresentou um melhor recobrimento

superficial, minimizando as irregularidades, cobrindo de forma

integral e homogênea toda a superfície dos substratos metálicos.

Figura 2.  Micrografias de MEV-FEG para as amostras dos filmes com diferentes concentrações de OSE 

e para o alumínio puro (Al).

A Figura 3 apresenta as micrografias e os mapeamentos químicos

elementares das amostras após o ensaio de adesão. Observa-se que

todos os filmes estudados apresentaram fraca adesão ao substrato,

sendo que foram quase que completamente destacados da superfície.

Figura 3. Micrografias de MEV-FEG e mapeamento por EDS das amostras dos filmes com

diferentes concentrações de OSE.

Observa-se as medidas de potencial de circuito aberto (OCP) na

Figura 4 e as curvas polarização potenciostáticas na Figura 5 para

todas amostras estudadas. Os resultados indicaram que os filmes

tiveram ação protetiva efetiva sobre o substrato, atuando como

barreira contra a corrosão. A amostra com menor concentração de óleo

(Al/OSE-0.5) foi a que obteve menor densidade de corrente.

Figura 4. Potencial de circuito aberto. Figura 5. Curvas de polarização.

As Figuras 6 e 7 apresentam, respectivamente, os diagramas de

Nyquist e de Bode obtidos por espectroscopia de impedância

eletroquímica (EIE). Mesmo após 96 horas de ensaio, a amostra

Al/Si/OSE-0.5 permaneceu superior às demais, o que denota um

eficiente efeito barreira deste filme em imersão na solução de NaCl

3,5 M.

Figura 7. Diagrama de Bode após 24h de imersão

(a) e 96h de imersão (b).

A Figura 8 apresenta as imagens de MEV-FEG das amostras após 96

horas de imersão em NaCl 3,5 M. Observa-se que a amostra Al

apresentou toda superfície corroída, com grande formação de produto

de corrosão. Na amostra Al/Si/OSE-0.5 pode-se notar poucos pontos

de corrosão no filme, com a maior parte da superfície intacta.

Figura 8. Micrografias obtidas por MEV-FEG das amostras após 96 horas de imersão em NaCl 3,5M.

CONCLUSÕES
Os precursores alcoóxidos com OSE analisados apresentaram

desempenho eletroquímico satisfatório com resultados superiores a

amostras de alumínio puro (Al). Conclui-se então, que das

concentrações de óleo de soja epoxidado testadas, a concentração de

0,5% (amostra Al/Si/OSE-0.5) apresentou os melhores resultados com

um efeito barreira protetivo contra a corrosão, protegendo eficazmente

o substrato de alumínio.
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Figura 6. Diagramas de Nyquist após 24h de

imersão e 96h de imersão (b).


