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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. Nesse sentido, os oligômeros poliédricos de

silsesquioxano (POSS) têm sido incorporados em matrizes poliméricas para a obtenção de materiais híbridos com novas características, como o

aumento de propriedades térmicas. Entretanto, poucos estudos avaliam a influência das nanocargas quando a resistência à corrosão de substratos

metálicos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da adição de três tipos de oligômeros poliédricos de silsesquioxano (POSS)

(Glicidilisobutil-POSS (POSSmono), Triglicidilisobutil-POSS (POSStri) e Glicidil-POSS (POSSocta)) em resina epóxi (DGEBA), na concentração de

5% (m/m), aplicada em aço de baixa liga, no comportamento morfológico, mecânico e eletroquímico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CONCLUSÕES

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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METODOLOGIA

Preparação e aplicação do filme

Resina Epóxi POSS

15 minutos

30% amplitude

Agente de cura

Dispersão manual

Aplicação com

extensor

Cura

140 °C/1 h

AVALIAÇÃO DA INCORPORAÇÃO DE POSS EM UMA 
RESINA EPOXÍDICA APLICADA EM SUBSTRATO DE AÇO 

NA RESISTÊNCIA À CORROSÃO

PIBIC-CNPq
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(a) DGEBA/POSSmono;

(b) DGEBA/POSStri;

(c) DGEBA/POSSocta.
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(a) DGEBA; (b) DGEBA/POSSmono; (c) DGEBA/POSStri; (d) DGEBA/POSSocta.

20 semanas de imersão em solução aquosa de NaCl 3,5%

DGEBA DGEBA/POSSmono

DGEBA/POSStri

DGEBA/POSSocta

MEV após EIE

Espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE)

Potencial de 

circuito aberto

(OCP)


