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O objetivo deste estudo foi determinar o pré-tratamento mais adequado para a superfície de Ti-6Al-4V buscando melhorar a 

aderência do revestimento constituído por um filme híbrido de organossilano. O primeiro método avaliado foi o mecânico, que se 

destinou ao polimento da superfície visando controle da morfologia, possibilitando assim, um aprimoramento da ancoragem. O segundo 

método consistiu no polimento e limpeza do substrato com hidróxido de sódio (NaOH) buscando dotar a superfície metálica com 

agrupamentos OH de modo a permitir melhor adesão entre o revestimento organossilano e o substrato. Posterior aos pré-tratamentos, os 

sistemas foram submetidos ao revestimento de organossilanos, preparados pelo método sol-gel, com a utilização de precursores 

alcoóxidos TEOS (tetraetóxisilano) e MAPTS (3-trimetoxisililpropil metacrilato), o filme foi aplicado sobre o metal pelo processo de 

dip-coating.  

METODOLOGIA 
A Tabela 1 apresenta a codificação das amostras utilizadas neste 

trabalho e as etapas de preparação do sol e de aplicação dos 

revestimentos (Figura 1). 

Amostra Descrição 

LTi Liga Titânio sem revestimento 

LTi-TrPol Liga de Titânio com tratamento de Polimento 

LTi-TrNaOH Liga de Titânio com tratamento de Polimento e NaOH 

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 

CONCLUSÕES 
A aplicação do polimento seguido de um pré-tratamento alcalino 

(NaOH) com posterior aplicação do revestimento TEOS/MAPTS 

apresentou o melhor desempenho nos ensaios eletroquímicos físico-

química e mecânico, quando comparados aos outros sistemas 

estudados, devido ao seu comportamento uniforme, sem fissuras e com 

boa adesão. Conclui-se, portanto, que a LTi-TrNaOH caracterizou-se 

como sendo uma boa aplicação para substratos de Ti-6Al-4V. 
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Figura 2 – Espectros no FTIR com identificação dos 

grupos funcionais. 

A identificação dos grupos funcionais presentes nas amostras foi 

realizado pelo ensaio de Espectroscopia de Infravermelho por 

Transformadas de Fourier (FTIR) (Figura 2). A hidrofobicidade e a 

rugosidade das amostras são apresentadas  na Figura 3 e Tabela 2, 

respectivamente.  

A Figura 4 presenta as micrografias das amostras obtidas por 

Microscopia Eletrônica de varredura (MEV). 

Figura 4 – Micrografias obtidas por MEV (a) LTi; (b) LTi-TrNaOH; (c) LTi-TrPol. 

Figura 3 – Ângulo de contato  das amostras. 

As Figuras 5 e 6 apresentam os ensaios eletroquímicos de 

Potencial de Circuito Aberto (OCP) e Polarização. 

Amostra 
Rugosidade da Superfície 

Ra(µm) Rt(µm) Rz(µm) 

LTi 0,075 0,63 0,54 

LTi-TrPol 0,37 4,144 3,05 

LTi-TrNaOH 0,345 4,5075 2,81 

Figura 5 – Ensaio de OCP de todas as 

amostras. 
Figura 6 – Ensaio de Polarização de todas as 

amostras. 

Amostra Ecorr (mV) Icorr (A/cm²) Rp (Ω/cm²) 

NaOH -6437 5,21x10-09 3,6x106 

Polida -5512 8,83x10-08 1,55x105 

Liga sem filme -5538 1,19x10-07 4,02x104 

A Tabela 3 demonstra a obtenção da extrapolação das retas de 

Tafel e a Figura 7 apresenta a Espectroscopia de impedância 

eletroquímica (EIE).  

Tabela 3. Extrapolação das retas de Tafel para as amostras.  

 

Figura 7 – Curvas de EIE. (a1)  Diagrama de Bode 1 hora – ângulo; (a2) Diagrama de Bode 1 hora 

– logZ; (b1) Diagrama de Bode 528 horas – ângulo e (b2) Diagrama de Bode 528 horas – logZ. Tabela 2.  Rugosidade das amostras. 
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