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Resumo 

Neste trabalho buscou-se otimizar a obtenção de três diferentes filmes polissilânicos, 

a base de bis-1,2-(trietoxisilil)etano (BTSE), bis-( -trimetoxisililpropil)amina (BTSPA) 

e bis-1,2-[(trietoxisilil)propil]tetrassulfeto (BTESPT), com o intuito de proporcionar maior 

resistência à corrosão para o aço carbono e para o aço galvanizado. Foi variada a 

concentração do silano, o tempo de hidrólise e dopantes (íons de cério (III) e cério 

(IV)), sendo estes últimos adicionados na solução precursora. Estes parâmetros 

foram testados sobre dois tipos de superfícies: uma a base de ferro (aço carbono) e 

outra a base de zinco (aço galvanizado) obtendo, desta forma, condições para que 

cada filme polissilânico fornecesse a melhor proteção contra corrosão do substrato. 

As técnicas eletroquímicas usadas para esta avaliação foram espectroscopia de 

impedância eletroquímica (EIE), resistência de polarização linear (Rp) e curvas de 

polarização (CP); também foram utilizadas a microscopia de força atômica (AFM) e a 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). Com a otimização do processo de 

obtenção dos filmes de silano, foram pré-tratados os corpos-de-prova (cdp) e 

submetidos ao processo de pintura, objetivando a comparação entre o pré-

tratamento a base de silano e o de fosfatização, ambos atuando como promotores 

de resistência à corrosão e aderência entre os substratos e a camada de tinta. Os 

cdp’s pintados foram avaliados por EIE, testes físicos de aderência e flexibilidade e 

também por ensaios acelerados de corrosão atmosférica (névoa salina). Os 

resultados mostraram que todas as camadas a base de polissilanos estudadas 

proporcionaram ao aço carbono e ao aço galvanizado aumento em suas respectivas 

resistências à corrosão em solução de NaCl 0,1 mol.L-1 e que, pela adição de íons 

de Ce3+ ou Ce4+, é observada uma maior eficiência no efeito barreira do filme devido 

à formação de óxidos e/ou hidróxidos de cério e pela melhor reticulação do filme de 

silano, respectivamente. Os resultados mostraram que a utilização de pré-

tratamentos a base de polissilanos em aço carbono e em aço galvanizado em 

processos de pintura industrial é possível, sendo esta uma potencial alternativa no 

aumento da resistência à corrosão para o aço e na minimização de impactos 

ambientais gerados nos processos de tratamentos de superfícies e de pintura. 

Palavras-chave: aço. pré-tratamento. polissilanos. cério. pintura automotiva. 

  



 
 

Abstract 

The aim of the present study was to optimize the process to obtain three different 

silane films, based on the bis-1,2-(trietoxysilyl)ethane (BTSE), bis-( -

trimetoxysilylpropyl)amine (BTSPA) and bis-1,2-[(trietoxysilyl)propyl]tetrasulphide 

(BTESPT), seeking superior corrosion resistance for carbon and galvanized steel. 

Silane concentration, time of hydrolysis and dopant (Ce3+ and Ce4+ ions) addition – 

the latter being added in the precursor solution -were varied. These parameters were 

tested in two different surfaces: iron based (steel) and zinc base (galvanized steel), 

to obtain conditions for each silane film providing superior corrosion protection for the 

substrate. The electrochemical techniques used were electrochemical impedance 

spectroscopy (EIS), linear polarization resistance (Rp) and polarization curves; also 

was used the atomic force microscopy (AFM) and scanning electron microscopy 

(SEM) techniques. In order to compare silane and phosphate based, pre-treated 

panels were painted with both acting as adhesion and corrosion resistance 

promoters between the substrate and the paint. Painted panels were evaluated by 

electrochemical impedance spectroscopy, adhesion and flexibility tests and also 

accelerated atmospheric corrosive tests (salt spray).The results showed that all the 

silane based films studied provided an increase of corrosion resistance in 0.1 mol.L-1 

NaCl solution to the carbon and galvanized steel; with the addition of Ce3+ or Ce4+ 

ions better efficiency was observed for the barrier effect of the film due to the 

formation of cerium oxides and/or hydroxides and the better crosslinking of silane 

film, respectively. In addition, the experiences results that the use of silane based 

pre-treatments on carbon and galvanized steel in industrial painting processes is 

feasible and could be one of the potential alternative processes to increase the 

corrosion resistance for steel, reducing the environmental impacts generated in 

surface pretreatment and painting processes. 

Keywords: steel. pretreatment. silane. cerium. automotive painting. 
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Introdução 

 

O contínuo desenvolvimento da indústria automotiva nos últimos anos e a 

maior exigência do mercado em relação à durabilidade e proteção fornecida pelos 

revestimentos automobilísticos tem norteado as montadoras, juntamente com as 

indústrias de tratamento de superfície, a buscar novas tecnologias que apresentem 

desempenhos cada vez mais efetivos em proteção contra a corrosão. 

Dentro deste contexto, são realizados pré-tratamentos na superfície metálica 

com o intuito de aumentar a proteção contra a corrosão. Para isto é necessário que 

este pré-tratamento proporcione aderência adequada entre o substrato (aço carbono 

ou aço galvanizado) e as camadas de revestimento subsequentes do processo de 

pintura, representando dessa forma toda a barreira protetora do sistema de pintura. 

Os pré-tratamentos que antecedem a pintura utilizados atualmente pelas 

indústrias são a fosfatização e a cromatização, sendo estes usuais por 

apresentarem resistência contra a corrosão em níveis satisfatórios e também por 

atuarem como promotores de aderência. Porém, estes pré-tratamentos superficiais 

produzem resíduos contendo certos metais pesados, tais como níquel, manganês, 

etc., podendo até apresentar características carcinogênicas (cromo hexavalente, 

Cr6+), e atualmente, devido aos impactos ambientais proporcionados, esses 

processos estão sendo submetidos a rigorosas regulamentações de órgãos 

ambientais e governamentais. 

Sendo assim, o desenvolvimento de novas tecnologias faz-se necessário. 

Estas novas tecnologias devem apresentar propriedades anticorrosivas e serem 

compatíveis com a legislação ambiental vigente, além de capazes de funcionalizar a 

superfície do substrato, atuando dessa forma como promotores de aderência para 

os sistemas subsequentes de pintura. Uma alternativa é a utilização de pré-

tratamentos a base de polissilanos. Os polissilanos apresentam propriedades 

semelhantes às fornecidas pela fosfatização e a cromatização, tal como resistência 

a corrosão e promovem também aderência entre tintas e substratos inorgânicos, 

sendo estes ambientalmente aceitáveis. 

Os silanos e seus derivados têm sido tema de pesquisas por mais de 

cinquenta anos, primeiramente como agentes promotores de adesão entre 
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substratos dissimilares e mais tarde como formadores de filme em metais, como aço 

e alumínio. Estudos prévios do Laboratório de Eletroquímica e Corrosão do 

Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo foram e vêm sendo desenvolvidos com o intuito de otimizar certas 

variáveis do processo de silanização, tais como a diminuição da quantidade de 

álcool na solução, tipo e concentração de silano utilizado no processo, diminuindo 

dessa forma os custos operacionais. 

O objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho na proteção contra a 

corrosão de pré-tratamentos à base de polissilanos em sistemas de pintura para o 

aço carbono e para o aço galvanizado. Foram estudados o  

bis-( -trimetoxisililpropil)amina (BTSPA), bis-1,2-[(trietoxisilil)propil]tetrassulfeto 

(BTESPT) e o bis-1,2-(trietoxisilil)etano (BTSE), variando a concentração do silano, 

tempo de hidrólise e a adição de dopantes (íons de Ce3+ e Ce4+), sendo estes 

adicionados na solução de hidrólise. 

As técnicas eletroquímicas empregadas para esta avaliação foram 

espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE), resistência de polarização linear 

(Rp) e curvas de polarização (CP), sendo também caracterizados por microscopia de 

força atômica (AFM) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). 
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1. Revisão de Literatura 

 

O aço constitui o mais importante grupo de materiais metálicos utilizados na 

engenharia, sendo usado na construção de máquinas, em equipamentos, em 

estruturas, em veículos e em componentes de sistemas mecânicos. Uma das 

maiores aplicações do aço é na forma de perfis laminados, onde a demanda interna 

evolui fortemente a cada ano, alcançando uma produção de 13,9 milhões de 

toneladas de produtos planos no ano de 2008 no Brasil [1]. De toda a produção de 

aço no Brasil, 25,5 % é utilizada pelo setor automotivo [1], estando este entre os três 

setores de maior consumo de todo o aço produzido. A produção total de 

autoveículos (montados + desmontados) no Brasil em 2009 foi de 3,18 milhões de 

unidades, seguindo o mesmo ritmo recorde de 2008 (3,21 milhões de unidades), 

apresentando crescimento médio de 6,6 % a.a. nos últimos cinco anos e quase 9 % 

a.a. nos últimos 10 anos [2], mostrando sua relevância e crescente participação no 

setor econômico nacional. 

Essa versatilidade do aço para diversas aplicações repousa no fato de que 

este pode ser facilmente disponível a um preço relativamente baixo em uma grande 

variedade de formas de produtos, e com um intervalo útil de suas propriedades, 

dentre elas podem se destacar a ductibilidade, maleabilidade e condutibilidade 

elétrica e térmica. 

 

1.1 Aço carbono e aço galvanizado 

O aço é, dentre as ligas metálicas, a que apresenta a melhor combinação de 

importantes propriedades para as diversas aplicações da engenharia. O aço tem 

como elemento base o ferro, que como se sabe, é um dos metais de uso mais antigo 

na engenharia. 

O aço-carbono é uma liga ferrosa de natureza relativamente complexa, logo a 

sua definição não é tão simples, visto que, os aços comerciais não são ligas 

binárias. Apesar dos principais elementos de liga do aço serem o ferro e o carbono, 

outros elementos também estão presentes na sua constituição, podendo estar na 

forma de impurezas. Logo o aço carbono pode ser definido como sendo uma liga de 

ferro-carbono contendo geralmente de 0,008% até 2,0% de carbono, além de certos 
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elementos residuais, resultantes dos processos de fabricação. O limite inferior de 

0,008% corresponde à máxima solubilidade do carbono no ferro à temperatura 

ambiente e o limite superior de 2,0% à máxima quantidade de carbono que se 

dissolve no ferro a 1130°C [3]. 

Em geral, os elementos residuais encontrados nos aços são basicamente o 

manganês, silício, fósforo e o enxofre, podendo encontrar ainda níquel, cobre, 

molibdênio, cromo, alumínio, vanádio e zircônio [4]. Conforme Souza (1989), as 

propriedades de uma liga metálica são função da sua composição química e de seu 

histórico metalúrgico. São essas características que impõem uma dada 

microestrutura ao material, a qual será responsável pelas suas propriedades finais 

[5]. Assim, a composição química de um aço define as potencialidades “inatas” da 

liga. 

Um fator de extrema relevância que está sendo abordado mundialmente é a 

redução do peso dos veículos automotivos, como uma das alternativas mais 

promissoras para diminuir o consumo de combustíveis e consequentemente a 

diminuição de emissão de poluentes lançados na atmosfera. Uma das formas é a 

utilização de materiais mais leves, tais como chapas finas de aços laminados, que 

apresentem melhor resistência mecânica assim como maior proteção à corrosão em 

comparação às atuais. O aço galvanizado e o aço galvanealed vêm sendo cada vez 

mais utilizados com esse intuito pelas indústrias automotivas por apresentar tais 

propriedades [6]. 

A deposição de camadas a base de zinco e suas ligas sobre o aço é uma das 

técnicas comercialmente mais importantes de processamento utilizadas pelas 

indústrias na proteção contra a corrosão atmosférica. Estes revestimentos são 

utilizados para melhorar a corrosão de aços por dois métodos: por efeito barreira e 

por proteção galvânica. Pela proteção imposta pelo efeito barreira, o revestimento de 

zinco, que separa o metal do meio corrosivo, será oxidado pelo meio antes de o 

substrato base ser alcançado. Na proteção galvânica, o zinco, por ser menos nobre 

ou anódico em relação ao ferro em condições ambiente, atua como metal de 

sacrifício protegendo o substrato, mesmo na presença de algumas regiões onde o 

aço está exposto ou na ocorrência de falhas no revestimento [7]. 

Os revestimentos de zinco podem ser obtidos pelos processos de 

galvanização a quente, aspersão térmica, eletrodeposição e sherardização. 
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A galvanização, conhecida também como zincagem por imersão a quente ou 

mesmo zincagem a fogo, consiste no processo em que a peça de trabalho é imersa 

em um banho de zinco fundido, a uma temperatura de trabalho entre 450–490ºC, 

durante 3 a 6 minutos de imersão (processo descontínuo), que depende da 

espessura desejada. A galvanização tem como finalidade promover resistência à 

corrosão para o metal base. Durante o processo ocorre a formação de uma camada 

de zinco devido à reação do ferro α com o zinco fundido, onde devido à difusão do 

zinco, sob tratamento térmico, são formadas ligas Fe–Zn com diferentes estruturas e 

composições variadas, sendo estas classificadas como fase zeta (ζ), fase delta (δ) e 

fase gama (Г). A camada superficial é constituída essencialmente por zinco puro, 

denominado fase eta (η) [7].  

A sequência da nucleação das fases Fe–Zn ocorre na interface iniciando-se 

pela camada da fase zeta (ζ), seguida da camada da fase delta (δ), e após o período 

de incubação é nucleado a camada da fase gama (Г). A fase zeta é a camada 

superior do sistema de multicamada. Gama é a camada próxima ao substrato (aço). 

A fase Delta é a camada entre fase zeta e gama [8]. As fórmulas químicas e as 

respectivas estruturas são apresentadas na Figura 1.1. 

 

 Fase Fórmula Teor de Fe (%) 

 

Zeta (ζ) FeZn13 5,9 – 7,1 

Delta (δ) FeZn11 – FeZn6,67 8,1 – 13,2 

Gama (Г) Fe5Zn21 – Fe4Zn9 18 – 31 

Figura 1.1 – Estrutura e composição química das camadas de Fe/Zn formadas na superfície do aço 
após tratamento térmico [8]. 

 

A composição do banho de zinco pode variar de acordo com as necessidades 

do processo, sendo que em uma composição básica deste banho tem-se cerca de 

98 % de zinco, aproximadamente 1 % de chumbo e o restante de cádmio, ferro e 
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alumínio, além de outros elementos tais como cobre e antimônio. Destes elementos 

de liga destacam-se o chumbo e o alumínio, onde o chumbo proporciona aumento 

da molhabilidade do banho de zinco fundido para com o aço. O alumínio aumenta o 

brilho das peças e diminui a espessura das camadas de liga no revestimento [9]. 

Apesar de suas excelentes propriedades, não só o aço como os metais em 

geral, apresentam um processo de deterioração quando em contato com o meio 

ambiente chamado corrosão. Isso se deve ao fato de que esses materiais 

encontram-se em condições termodinamicamente desfavoráveis, sendo que os 

metais em seu estado oxidado, tais como óxidos, sais e hidróxidos são mais 

estáveis que os metais em sua forma reduzida (metálica) [10]. Em outras palavras, a 

corrosão é o processo inverso da metalurgia extrativa, em que o metal retorna ao 

seu estado de menor energia de forma espontânea [11]. 

O processo de corrosão é, na maioria das vezes, natural e indesejável, uma 

vez que interfere nas propriedades que são esperadas dos metais e suas ligas. Por 

isso, diferentes métodos para proteção das superfícies metálicas vêm sendo 

desenvolvidos como, por exemplo, a aplicação de revestimentos orgânicos e/ou 

inorgânicos [12]. 

 

1.2 Revestimentos Protetores 

Segundo Nunes e Lobo (1998), os métodos de proteção contra a corrosão 

eletroquímica baseiam-se em impedir ou controlar o funcionamento de pilhas de 

corrosão. Com esse intuito, pode-se agir no metal, no meio corrosivo e também no 

contato metal-eletrólito [13]. 

Dentre os métodos mais utilizados estão os revestimentos, podendo ser na 

forma de revestimentos metálicos, tal como por eletrodeposição de cobre e/ou 

níquel; não-metálicos inorgânicos, tal como a fosfatização; e revestimentos 

orgânicos, por exemplo, tintas. 

Os revestimentos apresentam-se como métodos de controle da corrosão 

baseados na aplicação, sobre a superfície a ser protegida, de substâncias capazes 

de formar uma película dificultando, ou até impedindo, o contato da superfície do 

substrato com o meio corrosivo, objetivando minimizar, ou até mesmo cessar, a 

degradação do substrato pela ação do meio. O principal mecanismo envolvendo 
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este tipo de proteção se dá por barreira onde, dependendo de sua natureza e/ou 

composição, podem também atuar como inibidores anódicos ou catódicos. 

Bolger e Michaels [14] mostraram que uma boa aderência na interface 

substrato/revestimento é fundamental para a proteção contra corrosão, uma vez que 

alguns revestimentos orgânicos falham devido à sua delaminação na superfície do 

substrato. Portanto, a proteção conferida por um revestimento a um determinado 

substrato depende de sua natureza química, das forças de coesão e adesão, 

espessura da camada e da permeabilidade do eletrólito através desta película. Essa 

proteção está diretamente relacionada com o mecanismo de atuação, pois para um 

sistema que atua apenas como barreira, o substrato estará desprotegido assim que 

o eletrólito alcançar a superfície metálica. Por outro lado, se além da proteção por 

barreira houver proteção por inibição anódica ou catódica, a vida útil do revestimento 

se prolongará e, consequentemente, a velocidade de oxidação do metal será 

diminuída. 

Qualquer discussão que considere a prevenção da corrosão metálica em 

meio aquoso usualmente começa com o modelo eletroquímico da corrosão do aço 

carbono em eletrólito neutro com as três etapas principais, como pode ser visto na 

Figura 1.2: (i) a reação anódica (eq.(1)), (ii) a reação catódica (eq.(2)) e (iii) os 

caminhos de condução para íons e elétrons. A inibição da reação anódica ou da 

reação catódica ou uma interrupção do fluxo iônico tem como consequência direta a 

diminuição da velocidade de corrosão. Logo, as medidas para prevenir a corrosão 

limitam-se a remover ou suprimir uma ou mais destas etapas. 

 

 

Figura 1.2 – Processo de corrosão metálica, com as áreas anódica e catódica, o transporte iônico 
dentro da tinta e o eletrônico no metal [15]. 
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      (1) 

     (2) 

 

Sendo assim, um dos métodos mais convenientes para proteger um substrato 

metálico dos efeitos prejudiciais do meio ambiente é depositar sobre o mesmo uma 

barreira polimérica. Esta barreira age somente pelas propriedades do polímero ou 

pela inclusão de pigmentos inertes que aumentam o caminho de difusão através do 

revestimento. 

Atualmente são utilizados sistemas de pintura para a proteção dos substratos. 

A Figura 1.3 apresenta um sistema de pintura utilizado na indústria automotiva em 

aço carbono [16]. Esses sistemas são compostos basicamente por pré-tratamento a 

base de fosfato (fosfatização), que atua como promotor de aderência; uma primeira 

camada de polímero depositada eletrostaticamente na superfície do substrato, 

chamada de electrocoating (e-coating), cuja função principal é de promover 

resistência a corrosão do substrato e aderência das camadas subsequentes. A tinta 

de fundo (primer) atua como nivelador da superfície além de aumentar a resistência 

à corrosão, essa camada e as subsequentes são aplicadas por pulverização manual 

com revólver de pintura ou por processos robotizados. A tinta de acabamento, base 

coat, contém pigmentos característicos que propiciam o efeito visual da pintura e por 

fim o verniz, clear coat, que confere à pintura brilho e aspectos estéticos finais ao 

sistema. 

 

 

Figura 1.3 – Sistema de pintura utilizado na indústria automotiva, contendo as camadas de cada 
etapa do processo de pintura [16]. 
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1.3 Pré-tratamentos utilizados em sistemas de pintura 

Os tratamentos superficiais anticorrosivos que antecedem a pintura (pré-

tratamentos) têm sido tema de pesquisas, particularmente sendo estes aplicados 

sobre aço carbono e aço galvanizado. Recentemente, devido aos impactos 

ambientais causados pelas indústrias de tratamento de superfície, existe a 

necessidade do desenvolvimento de sistemas de pré-tratamento para metais que 

sejam ambientalmente menos agressivos que os já utilizados. Em um crescente 

âmbito de mercado competitivo, a eficiência dos sistemas de revestimentos está se 

tornando cada dia mais importante. Não é apenas uma questão de viabilidade 

econômica do material revestido em si, mas sim toda cadeia de processo 

tecnológico de obtenção do referido material juntamente com o gerenciamento de 

seus respectivos resíduos. 

Os pré-tratamentos normalmente se constituem de camadas finas (da ordem 

de, no máximo, 1 µm de espessura). Estas camadas têm por finalidade garantir a 

boa adesão ao substrato, a proteção por barreiras físicas e também a atuação de 

outras modalidades como inibidores de corrosão, caso um dano futuro atinja a base 

da pintura. Os pré-tratamentos conhecidos também como tratamentos de conversão 

sempre tiveram como excelentes representantes o processo de fosfatização para 

ligas ferrosas e o processo de cromatização para o alumínio e suas ligas. 

Recentemente, a legislação ambiental apontou para a necessidade de substituição 

dos pré-tratamentos à base de cromo hexavalente, por ser comprovadamente 

agente cancerígeno e também daqueles processos que geram resíduos sólidos ricos 

em íons metálicos, como a fosfatização. Dentro desse panorama, surgiram alguns 

processos alternativos, a maioria baseados em nanotecnologia como os chamados 

nanocerâmicos, camadas de polissilanos e camadas de revestimentos híbridos [17]. 

 

1.3.1 Fosfatização 

O processo de fosfatização consiste na formação de uma camada de 

conversão sobre o substrato metálico, ou seja, é a “conversão” de um metal em um 

óxido, hidróxido ou sal do metal através de reações eletroquímicas proveniente do 

ataque do metal por um oxidante presente na solução. Na fosfatização 

especificamente, ocorre a conversão do metal base em um fosfato insolúvel do íon 
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metálico. Este fosfato insolúvel deposita-se sobre o metal modificando as suas 

propriedades superficiais [18,19]. 

A maior aplicação da fosfatização é na forma de pré-tratamento em sistemas 

de pintura, sendo que este pré-tratamento proporciona aumento da aderência entre 

o substrato e a camada de tinta e também o aumento da resistência à corrosão do 

substrato. 

O aumento da aderência é proveniente tanto de fatores físicos, como o 

aumento dos sítios de ancoragem, quanto de fatores químicos, como a reação dos 

fosfatos solúveis com resinas insaturadas. 

Quanto ao desempenho das camadas de tinta aplicadas sobre o aço, é regra 

geral que um mesmo esquema de pintura apresentará sempre desempenho superior 

quando aplicado sobre o aço fosfatizado. Este efeito pode ser explicado se for 

lembrado que a corrosão dos metais nos meios naturais é de forma eletroquímica e, 

portanto está associada a uma corrente elétrica caracterizada por uma condução 

iônica no meio, condução eletrônica no metal e transferência de cargas por meios de 

reações eletroquímicas na interface metal/meio. Assim qualquer fator que diminua a 

intensidade da corrente elétrica diminuirá a intensidade da corrosão. No caso de 

superfícies pintadas, a corrosão do substrato metálico, nos locais de danificação da 

tinta, será menos intensa na presença de uma camada de caráter isolante na 

superfície do metal, mesmo que porosa como é o caso das camadas fosfatizadas. 

Além deste mecanismo, a presença da camada fosfatizada constitui mais uma 

barreira contra a penetração da água e do oxigênio até a superfície do metal. 

As camadas fosfatizadas utilizadas como base de pintura são geralmente 

constituídas de cristais finos e, portanto são de baixa espessura. Podem ser obtidas 

por aspersão (as mais finas) ou por imersão (as mais espessas). Os seguintes tipos 

de fosfatos podem ser utilizados [19]: 

 fosfato de ferro, obtido a partir de banhos a base de fosfato de metais alcalinos 

ou de amônio; 

 fosfato de zinco (fosfato de zinco com teores normais e com baixo teor de zinco 

(low zinc)), fosfato de zinco modificado com cálcio, fosfato de zinco modificado 

com níquel e manganês (fosfato tricatiônico) e fosfato de zinco modificado com 

manganês. 
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Qualquer que seja a escolha, as camadas fosfatizadas utilizadas como base 

para pintura são geralmente submetidas a um tratamento (passivação ou selagem) 

em uma solução contendo íons de cromo (hexa ou trivalente) ou compostos 

orgânicos como taninos. Esta prática aumenta de maneira significativa o 

desempenho das peças pintadas em relação à resistência à corrosão. Além disso, 

de uma maneira geral, adota-se a lavagem final com água deionizada para se ter 

garantia de ausência de contaminantes na superfície os quais podem determinar a 

formação de bolhas sob as camadas de tintas [19]. 

A linha do processo de fosfatização é formada por uma sequência de vários 

banhos, de acordo com a necessidade de cada aplicação. Uma configuração básica 

envolve em torno de sete etapas para todo o processo, dependendo da 

necessidade, sendo estes: desengraxe, enxágue, refinador, fosfato, enxágue, 

passivação e enxágue. 

Além do elevado número de etapas exigido pelo processo de fosfatização, 

também se tem como desvantagem o alto consumo de energia requerido no 

aquecimento dos banhos, o aumento da massa das peças após a fosfatização com 

consequente aumento de suas dimensões e os resíduos (lama) gerados no 

processo contendo metais pesados, tal como o níquel, trazendo transtornos 

ambientais no tratamento e no descarte destes. 

Segundo o Instituto Tecnológico Del Plástico apud. Santos [20], para que as 

organizações sobrevivam na competitividade mundial é necessário adaptar e mudar 

os produtos e serviços que por elas são oferecidos, mudando e/ou adaptando 

também a forma como estes são produzidos. Estes conceitos denominam-se 

inovação de processo e inovação de produto. Evidentemente o mercado oferece 

várias oportunidades de inovações tecnológicas, o que cabe as empresas é 

identificar estas oportunidades pelos sinais que o mercado apresenta e planejar 

assim suas estratégias de marketing e produção, de acordos com os anseios do 

segmento de atuação. 

Na área de tratamento de superfície, diversos estudos estão sendo realizados 

objetivando o desenvolvimento de tratamentos que apresentem propriedades 

superiores às obtidas pelos processos convencionais (fosfatização e cromatização). 

Esta nova tecnologia destaca-se pelo fato de concentrar-se em escala nanométrica, 
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sendo estes materiais classificados como nanomateriais e os processos conhecidos 

usualmente como nanotecnologia. 

O desenvolvimento deste tipo de tratamento encontra-se em fase inicial, 

sendo que seu êxito depende da possibilidade de controle das variáveis de produção 

e estabilidade do processo, assim como a garantia de que as propriedades 

provenientes do tratamento de superfície sejam constantes, além de custos 

aceitáveis para a indústria automotiva, um dos maiores consumidores deste tipo de 

tratamento. 

Neste âmbito, encontra-se como tecnologia alternativa na substituição do 

processo de fosfatização o uso dos nanocerâmicos (base zircônio) e dos 

organossilanos (base silano) como pré-tratamento para metais destinados à pintura. 

Esta é principalmente uma resposta à necessidade do mercado em encontrar 

alternativas sustentáveis para a diminuição dos impactos gerados pelos processos 

convencionais das indústrias metal-acabamento. Dentre estas novas tecnologias, 

destaca-se o pré-tratamento a base de silanos por não apresentarem elevados 

índices de toxicidade, custo do processo relativamente baixo, proporcionam 

desempenho na proteção contra a corrosão e na adesão de tintas para um grande 

número de metais, sendo comparáveis aos processos de cromatização e de 

fosfatização. 

 

1.3.2 Nanocerâmicos 

Os tratamentos superficiais que envolvem camadas de conversão utilizam 

geralmente uma mistura complexa de cromatos, fluoretos e cianetos. Uma 

formulação básica utilizada comercialmente com este propósito é composta por 

aproximadamente 50-60 % de CrO3, 20-30 % de KBF4, 10-15 % de K3[Fe(CN)6], 

5-10 % de K2ZrF6 e 5-10 % de NaF. Cada substância apresenta um papel importante 

no processo de formação do revestimento, tal como o cromato que atua como 

inibidor, o flúor que ataca o filme de óxido superficial agindo como um ativador da 

superfície e o ferricianeto que atua como acelerador na formação da camada de 

conversão. Para o caso do alumínio, a ativação da superfície da liga se refere à 

deterioração da película de óxido superficial, permitindo assim que o metal base 
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possa reagir com a solução e resultar na formação de um revestimento de 

conversão [21]. 

Porém, segundo Chidambaram et al. (2006), a utilização do fluorzirconato em 

sistemas de conversão não é uma tecnologia recente, pois existem patentes que 

remontam a 1950 [21]. Segundo o autor, o processo de formação da camada de 

conversão consiste na diminuição da tensão superficial da camada de óxido na 

superfície do metal, tornando-a mais hidrofílica, seguido do ataque do fluoreto à 

camada de óxido, o que torna o metal base susceptível, onde o ferricianeto acelera 

as reações de formação da camada de conversão juntamente com o cromato. 

O K2ZrF6 não está envolvido no processo de remoção da película de óxido, 

mas sim na formação de uma nova camada hidratada a base de Al-Zr-O-F que 

apresenta menor tensão interfacial e consequente menor resistência à corrosão. Isto 

resulta na ativação da superfície, redução do potencial de corrosão e aumento da 

hidrofilicidade da superfície. Esses fatores aumentam a interação com as camadas 

subsequentes, podendo assim formar uma camada de conversão uniforme. 

Schram et al. (1995), observaram a formação de uma camada de Al-Zr-O-F 

em superfícies com base alumínio que foram submetidos ao processo de conversão 

com fluoreto de zircônio [22]. A camada de Al-Zr-O-F observado pelos autores 

poderia ter sido uma mistura de fluoreto de alumínio e alumíniozirconato. Pré-

tratamentos para o aço utilizando o ácido hexafluorzircônico resultaram na formação 

de uma camada contendo óxidos de flúor solúveis e óxidos de zircônio insolúveis 

[23]. Estando de acordo com o mecanismo de atuação proposto para o 

fluorzirconato. 

Entretanto, os tratamentos a base de cromo hexavalente não são mais 

aceitáveis, devido a seus índices de toxicidade, foi então lançado as camadas de 

conversão a base de cromo trivalente, ou como chamado pelo mercado, Cr6+-Free. 

Porém, não se sabe ao certo a estabilidade do Cr3+ no meio ambiente, podendo este 

retornar ao seu estado hexavalente de oxidação pela formação de complexos. 

Então, torna-se necessário desenvolvimento de tratamentos superficiais que sejam 

livres de cromo. Uma das alternativas é o tratamento de superfície a base fluoretos 

do grupo IV-B. Tratamentos de conversão utilizando os ácidos hexafluorzircônico ou 

hexafluortitânico têm sido desenvolvidos para ligas de alumínio e aço galvanizado. 

Este tipo de tratamento conduz à formação de uma fina camada que é uma mistura 
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de oxifluoreto de alumínio, dióxido de titânio ou de zircônio e oxifluoreto de zircônio 

[24]. 

Os chamados nanocerâmicos são pré-tratamentos à base de ácido 

hexafluorzircônico e/ou ácido hexafluortitânico que já vêm sendo adotado em 

algumas instalações no segmento de autopartes no Brasil, com relativo sucesso. 

Usam a tecnologia sol-gel para a formulação de suas soluções que podem ser 

aplicadas por imersão ou por jateamento. As empresas que utilizam tal tecnologia 

revelam que conseguem resultados que se equiparam, em alguns casos, aos dos 

pré-tratamentos convencionais [17]. 

Na utilização de ácidos fluorzircônico e fluortitânico nos processos de 

formação de camadas de conversão, é sugerido sua formação pela precipitação de 

complexos de zircônio e titânio presentes em solução devido a um aumento do pH 

local, decorrente da reação de redução da água e formação de íons hidroxilas na 

superfície do metal. Quanto mais diluídas, mais eficazes são as soluções na 

formação da camada, devido ao menor ataque da superfície pelos íons fluoretos. 

Segundo Verdier (2006), a alcalinização da solução favorece a formação destas 

camadas de conversão, enquanto que a adição de fluoretos proporciona efeitos 

prejudiciais [24]. 

 

1.3.3 Silanos 

Os silanos são compostos organofuncionais conhecidos como promotores de 

adesão, ou agentes de acoplamento, entre fases orgânicas e fases inorgânicas, tais 

como polímeros e metais. Apresentam propriedades químicas orgânicas e 

inorgânicas e, fórmula estrutural , onde OR’ é um grupo hidrolisável, tal 

como o metóxi (OCH3) ou etóxi (OCH2CH3) e R é o grupo capaz de interagir com a 

fase orgânica, por exemplo, uma cadeia carbônica ou um grupamento funcional. Os 

silanos e seus derivados são tema de pesquisas nos últimos cinquenta anos, 

primeiramente como agentes promotores de adesão entre substratos dissimilares e 

mais tarde como formadores de filme em metais, tais como aço, zinco e alumínio 

[25]. Alguns derivados de silanos estão sendo utilizados também como inibidores de 

corrosão, promovendo elevados valores de eficiência [26]. 
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Seus grupos funcionais podem ser selecionados a partir de sua reatividade 

e/ou compatibilidade com o polímero enquanto que o grupo hidrolisável é mero 

intermediário na formação do grupo silanol que se liga na superfície metálica [27-30].  

Outro grupo de silanos, conhecidos como “bissilanos”, possui fórmula geral 

. Estes “bissilanos”, além de serem utilizados como agentes 

de ligação são tipicamente usados também como agentes reticuladores, como 

exemplos de interesse específico pode-se citar o  

bis-( -trimetoxisililpropil)amina (BTSPA), bis-1,2-[(trietoxisilil)propil]tetrasulfeto 

(BTESPT) e o bis-1,2-(trietoxisilil)etano (BTSE) [16,31]. Na Figura 1.4 estão 

representadas, genericamente, as estruturas químicas de um monossilano (Figura 

1.4(a)) e de um bissilano (Figura 1.4(b)). 

 

 

(A) 

 

(B) 

Figura 1.4 – Estrutura de um (A) monossilano e um (B) bissilano [32]. 

 

Com a finalidade de encontrar condições ótimas para a utilização do processo 

de silanização em processos industriais de pintura, vêm sendo desenvolvido vários 

trabalhos relacionados ao assunto, procurando sempre a otimização de certas 

variáveis do processo. Dentre estas variáveis temos: concentração de silano em 

solução e seu tempo de hidrólise [16,33], pH de hidrólise [16], tempo e temperatura 

de cura do filme [34], além da presença de modificantes [35-38]. 

 

1.3.3.1 Hidrólise e Condensação dos Silanos 

Segundo Brinker e Scherer (1990), a hidrólise dos silanos ocorre inicialmente 

pelo ataque nucleofílico do oxigênio, contido na molécula de água, ao átomo de 

silício, formando grupos silanóis (Si-OH) e liberando álcool para a solução [30], 

como pode ser visto na eq.(3). 
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estado de transição 

         (3) 

onde x = 1, 2 ou 3, R é o grupamento alquíl. 

Na reação de hidrólise, o grupo alquíl (OR) é substituído por grupos hidroxilas 

(OH), formando assim o silanol. Subsequentemente, após a hidrólise ocorrem 

reações de condensação envolvendo os grupos silanóis, produzindo assim os 

siloxanos (Si-O-Si). Devido a vários fatores, a condensação inicia-se antes que as 

reações de hidrólise se dêem por completo. Tendo em vista que a água e o 

organossilano são imiscíveis, é necessária a presença de um agente 

homogeneizante, tal como álcool, dioxano, acetona, etc. As reações de hidrólise se 

tornam mais rápidas e completas quando são adicionados à solução catalisadores, 

sendo geralmente utilizado o ácido acético, além de ácidos minerais, amônia, 

hidróxido de potássio, entre outros. Segundo Brinker (1990), os mecanismos de 

reação para a catálise em meio ácido e em meio básico juntamente com o 

mecanismo de condensação são [30]: 

 

a) Mecanismo de catálise ácida. 

Em condições ácidas, o grupamento alcóxido é protonado rapidamente em 

uma primeira etapa. A densidade eletrônica do silício é deslocada, tornando-o mais 

eletrofílico e, portanto, mais susceptível ao ataque pela água (nucleófilo), pois o 

grupo deslocado passa de -OR para -HOR, sendo este mais estável. Nestas 

condições, ocorre a formação de um estado de transição (intermediário) com uma 

ligação parcial entre o oxigênio, existente na molécula de água, e o silício. O estado 

de transição decompõe-se por deslocamento, produzindo álcool e invertendo o 

tetraedro de silício seguindo o mecanismo de reação do tipo substituição nucleofílica 

bimolecular, SN2 [39] (eq.(4) e (5)). 

      (4) 

 

     (5) 
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b) Mecanismo de catalise básica [30]. 

Em condições básicas é típico que ocorra a dissociação da água produzindo 

anions OH‾ em uma primeira etapa rápida. Nessas condições, os átomos de 

oxigênio do ligante alcóxido tendem a repelir o grupo nucleofílico, OH‾, fazendo com 

que este seja mais propenso a atacar o átomo de silício. Nestas condições, a reação 

de hidrólise ocorre também por mecanismo do tipo SN2, no qual o OH‾ substitui o 

grupamento OR com inversão do tetraedro de silício (eq.(6)). A catálise em meio 

básico ocorre de forma mais lenta que a hidrólise ácida, desprendendo um maior 

tempo para tal. 

 

    (6) 

 

Tendo em vista o aspecto cinético da reação de hidrólise, a velocidade de 

formação dos grupos silanóis é diretamente proporcional à concentração de silano e 

à concentração de água em solução, como visto na eq.(7). 

    (7) 

Outra variável que influencia diretamente a velocidade de reação é a 

presença de impedimento estérico pelas ramificações do silano, ou seja, pelos 

grupos alcóxi, perante o átomo de silício. Uma vez que o estado de transição da 

reação SN2 envolve a formação parcial da ligação entre o nucleófilo e o silício, uma 

molécula de silano que apresente maior tamanho de cadeia dificultará a 

aproximação do nucleófilo tornando mais difícil a ligação entre os mesmos. Dessa 

forma, o estado de transição se forma mais lentamente do que numa molécula de 

silano que seja menos ramificada, ou menos impedida estericamente, tornando 

assim o tempo de hidrólise maior. Sendo assim, a velocidade de hidrólise dos 

grupos alcóxi é diretamente proporcional ao seu volume estérico, ou seja, quanto 

menor o tamanho do grupamento alcóxi, mais rápida é a velocidade de hidrólise, 

onde pode-se estabelecer a seguinte ordem em relação a velocidade vs 

grupamento: CH3O > C2H5O > t-C4H9O [34]. 
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c) Condensação 

A estabilidade e reatividade dos silanos em solução contendo água 

dependem, além da natureza do grupo organofuncional do silano (catiônico ou 

aniônico), do valor de pH da solução, sendo este último o parâmetro mais crítico e 

responsável pela sua estabilidade, pois determina o comportamento das reações de 

hidrólise e condensação, já que ambas são catalisadas por ácidos ou bases [25-

38,40]. 

A Figura 1.5 apresenta a dependência das reações de hidrólise e de 

condensação dos silanos de acordo com o pH [25]. É observado que tanto em 

condições ácidas quanto em condições básicas, as taxas de hidrólise e de 

condensação são altas, enquanto que em valores de pH próximos ao neutro as 

reações de hidrólise ocorrem em taxas reduzidas. Apesar das reações de hidrólise e 

de condensação dos silanos ocorrerem na presença de catalisadores ácidos e 

básicos, estes processos apresentam dependências diferentes em relação ao pH. 

Enquanto que as reações catalisadas por  favorecem o aumento da velocidade 

de condensação das moléculas, as reações catalisadas por  favorecem as 

reações de hidrólise. Então, dentro de condições específicas é possível reduzir a 

taxa de uma das reações enquanto que a outra é potencializada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 – Taxa de hidrólise e condensação de um silano em função do pH da solução [25]. 

 

Tendo em vista que em pH próximo a 4 tem-se menor taxa de condensação e 

maior taxa de hidrólise e, sendo este o interesse deste trabalho, será apresentado 

apenas o processo de hidrólise seguido de condensação em meio ácido. 

O mecanismo de condensação dos organossilanos em meio catalisado por 

ácidos envolve uma espécie silanol protonada. A protonação do silanol torna o silício 

Condensação 
Hidrólise 
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mais eletrofílico, portanto, mais susceptível ao ataque nucleofílico. A reação de 

condensação ocorre preferencialmente entre silanóis protonados e espécies neutras 

[30]. O mecanismo de condensação em meio catalisado por ácidos é apresentado 

nas eq.(8) e (9). 

 

     (8) 

 

     (9) 

 

 

Então, os silanóis podem reagir entre si para formar policondensados durante 

o processo de hidrólise, resultando na diminuição da concentração de grupos 

silanóis disponíveis em solução. A fim de se obter uma camada de silano adequada 

na superfície do metal, é necessário tomar certas medidas para promover as 

reações de hidrólise e concomitantemente inibir a reações de condensação dos 

silanóis na fase de hidrólise da solução, e melhorar a condensação dos silanóis na 

fase de formação da camada (crosslinking). Sendo assim, pode-se trabalhar com 

algumas variáveis do processo, tais como a concentração do silano em solução e 

seu respectivo tempo de hidrólise. 

 

1.3.3.2 Influência da concentração de silano na solução de hidrólise 
sobre a espessura do filme a base de silano 

Estudos por elipsometria mostram que a espessura da camada de silano na 

superfície do metal aumenta juntamente com a concentração de silano utilizada na 

solução de hidrólise. Concentrações maiores de silano fornecem uma melhor 

cobertura, um filme mais espesso e, consequentemente, melhor proteção contra à 

corrosão [41-44]. Neste ponto, o custo associado juntamente com a aplicação deve 

ser o fator determinante na espessura do filme a ser usado na indústria. 
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Franquet et al. (2003) mostraram que um aumento na concentração do silano, 

como, por exemplo, o BTSE, induz a formação de uma camada mais espessa e 

muito mais porosa. Porém, a etapa da cura do revestimento proporciona uma 

modificação importante na estrutura do filme, pois a reação de condensação dos 

grupos Si-OH formando ligações Si-O-Si promove a formação de uma camada 

menos porosa (melhor efeito barreira), devido à reticulação do polímero [45]. 

Quando o metal é inserido durante alguns segundos em solução contendo 

silano, os grupos silanóis se adsorvem eletrostaticamente na superfície do metal por 

ligações de hidrogênio, como pode ser visto na Figura 1.6 [43]. A formação da 

primeira monocamada do filme é comum ocorrer durante os primeiros instantes do 

contato com a solução de silano. Desta forma, o número máximo de ligações com o 

substrato é rapidamente atingido, sendo limitado pela extensão do metal base, 

mesmo por longos períodos de contato. 

 

 

Figura 1.6 – Representação simplificada do mecanismo de ligação entre as moléculas de silano e as 
hidroxilas da superfície do metal. (a) antes da condensação - ligações de hidrogênio e (b) depois da 
condensação - ligações covalentes (formação de siloxanos) [32]. 

 

O processo de inserção e retirada do substrato na solução deve ser realizado 

com velocidade controlada e constante e sem nenhum tipo de vibração ou 

interferência externa, de modo a garantir a deposição de um filme homogêneo 

[46,47]. Caso o substrato apresente certa porosidade, o tempo de permanência do 

substrato na solução antes de sua retirada torna-se também um fator de controle 

importante. Isto significa que para se obter filmes de qualidade, além das 

características do substrato e da solução precursora (solvente, tipo de silano e 

concentração), é necessária a utilização de um equipamento que promova a 

inserção e a retirada do substrato com alta estabilidade, com controle da velocidade 
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e livre de vibrações. Desta forma, torna-se imprescindível o uso do equipamento de 

dip-coating na preparação dos filmes de silano. 

Após a secagem e/ou a cura do filme, os grupos silanóis juntamente com os 

grupos  formam ligações , liberando água na forma de vapor 

para o sistema durante o processo (eq.(10)). 

 

   (10) 

 

Os grupos silanóis remanescentes no filme, ou seja, que não estão 

adsorvidos no substrato, condensam-se entre si formando uma rede densa de Si-O-

Si, conforme a reação de condensação (eq. (11)). Observa-se então que o processo 

de desidratação do filme tem uma grande influência na formação das ligações 

siloxanos [43]. 

 

   (11) 

 

Durante o processo de formação do filme, os grupos silanóis adsorvidos na 

superfície do metal reagem não só com os grupos hidroxilas do metal (Me-OH) 

formando uma ligação covalente , promovendo adesão ao substrato, 

mas também ocorre reação entre os grupos silanóis promovendo assim a 

condensação, formando ligações . As ligações  diminuem a 

quantidade dos sítios ativos capazes de proporcionar corrosão no metal, enquanto 

que as ligações  diminuem a porosidade da camada sobre o metal, 

impedindo a passagem de espécies capazes de oxidar o substrato. 

Estes dois tipos de reação ocorrem em competição, sendo que esta 

competição determina o desempenho como barreira da camada de silano em uma 

escala mais ampla, pois se os grupos silanóis reagirem somente entre si formando 

polissiloxanos haverá falhas na camada, como pode ser visto na Figura 1.7. 
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Figura 1.7 – Esquema simplificado de possíveis ligações entre as moléculas de silano e o substrato 
metálico [48]. 

 

Revestimentos a base de polissiloxanos com finalidade de promover proteção 

contra a corrosão de metais são obtidos utilizando como composição ca. de 

2–5 % (v/v) de silano, 90–98 % (v/v) em metanol ou etanol e 2–10 % (v/v) de água 

[25,27,29,31,32,41-45,49-70]. Uma das grandes dificuldades encontradas no 

processo de silanização é a necessidade de utilização de grandes quantidades de 

álcool na solução de hidrólise, aumentando assim a inflamabilidade da solução 

devido ao ponto de fulgor resultante ser baixo, o que apresenta certas implicações 

negativas para implementação em escala industrial. Outro fator relevante é o tipo de 

álcool utilizado. Uma grande quantidade de estudos emprega o metanol, o que torna 

o processo inviável, pois o Brasil é um grande produtor de etanol, tornando este 

ultimo mais viável como solvente para o processo. 

Trabalhos recentes do LEC-DEQ EPUSP [16,33-38] utilizam como solvente 

uma solução cuja composição é de 50% de água e 50% de etanol (m/m), tornando 

dessa forma o processo menos arriscado, se aplicado na indústria. 
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1.3.3.3 Cura dos filmes de polissiloxano 

Estudos mostraram que a reticulação (cross-linking) do filme de polissiloxano 

na superfície do substrato pode ser acelerada pelo aumento da temperatura e do 

tempo de cura, fazendo com que estas variáveis sejam altamente relevantes na 

formação de um filme de silano mais compacto e homogêneo. Franquet et al. [45,53] 

afirmam que o processo de cura contribui para a boa reticulação da camada de 

silano e consequente potencialização do efeito barreira, além de diminuir lentamente 

a espessura do filme por torná-lo mais denso e compacto. Dessa forma, os filmes 

após o processo de cura proporcionam uma melhor proteção contra a corrosão. 

Segundo Franquet et al. [53], os filmes de polissiloxano que apresentam uma rede 

polimérica densa de ligações Si-O-Si tornam a barreira física, entre o substrato 

metálico e o meio corrosivo, mais eficiente. 

Franquet et al. [53] e van Ooij et al. [25] também afirmam que a mudança na 

estrutura do filme é função do tempo de cura. Estudos realizados pelos autores 

usando as técnicas de espectroscopia no infravermelho e elipsometria no 

infravermelho mostram que a cura diminui a intensidade das bandas características 

dos grupos silanóis e ao mesmo tempo aumenta a intensidade das bandas 

referentes aos grupos Si-O-Si. A cura de um filme polimérico é feita para induzir a 

reticulação (cross-linking) da camada de silano. Neste caso, o processo de 

reticulação é resultado das reações de condensação entre os grupos Si-OH 

presentes no filme, formando as ligações Si-O-Si. Esta reação é acelerada pelo 

aumento da temperatura e do tempo de cura conduzindo à formação de uma rede 

polimérica mais densa. Estudos utilizam temperaturas que variam desde 

temperaturas ambiente até 250ºC e tempo de cura por até 180 minutos [31,32,41,43-

45,53,68]. Trabalhos realizados no Laboratório de Eletroquímica e Corrosão da 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (LEC-EPUSP) estipularam como 

condições ótimas de trabalho a temperatura de cura de 150ºC durante 40 minutos 

[16,33-38], apresentando valores de resistência superiores a 60 kΩ.cm2 para o aço 

carbono revestido com o BTSE dopado com íons de cério (IV) em meio de  

NaCl 0,1 mol.L-1 [36]. 
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1.3.3.4 Modificadores adicionados aos filmes de polissiloxanos 

Com o intuito de proporcionar melhor desempenho contra a corrosão dos 

substratos, os filmes a base de silanos estão sendo modificados pela adição de 

espécies, tais como óxido de zircônio (ZrO2), sílica (SiO2), óxido de titânio (TiO2) e 

óxido de cério (CeO2) [35-37,51,56,58-61,71,72]. Outro tipo de modificador são os 

íons de cério [36,38,51,56,59,60], na forma de Ce3+ ou Ce4+. Os íons de Ce3+ 

apresentam propriedades de adicionar características de auto-regeneração (self-

healing) aos filmes barreira de silano [65], além de poderem atuar como inibidores 

catódicos por formarem óxidos e/ou hidróxidos insolúveis na superfície do metal 

[48,73]. Os íons de Ce4+ ajudam na reticulação do filme, melhorando assim as 

propriedades de cross-linking da camada de silano [36,38]. 

Existem algumas reações que empregam os íons de Ce4+, na forma do sal 

hexanitratocerato (IV) de amônio (CAN), na oxidação de certos compostos orgânicos 

[74-83], tais como polióis [84] e grupos vinila [75-83], na presença de soluções 

contendo álcool por polimerização redox. 

Polimerizações iniciadas pelas reações entre um agente oxidante e um 

agente redutor são conhecidos por polimerizações redox, onde um oxidante – tal 

como o Ce4+ – forma inicialmente um complexo pela simples reação com moléculas 

orgânicas que se decompõem unimolecularmente formando radicais livres capazes 

de iniciar a polimerização [84]. 

O mecanismo completo que explica a ação dos íons de Ce4+ no filme de 

siloxano não é totalmente conhecido, mas sabe-se que o Ce4+ pode promover uma 

camada homogênea na superfície do substrato de aço carbono que promove um 

aumento da resistência à corrosão. Este comportamento pode estar associado ao 

fato dos íons de Ce4+ interferirem nas reações principais no processo de hidrólise 

pela formação de radicais livres, fazendo com que ocorra o aumento de tamanho de 

sua cadeia carbônica e acelere a formação de complexos juntamente com grupos 

silanóis, o que proporciona uma reticulação mais uniforme do filme na superfície do 

metal [36]. 

Segundo Suegama et al. (2009), o efeito proporcionado pelos íons de Ce4+ na 

camada a base de silano pode ser por duas formas, aumentando a taxa de 

polimerização da camada e também promovendo aumento na formação de grupos 
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silanóis, uma vez que se desloca para a direita o equilíbrio da reação de hidrólise 

(formação de silanol) quando em solução [36]. Pelo fato dos íons Ce4+ reduzirem-se 

a Ce3+ na reação de polimerização redox (eq.(12) e (13)), sua presença na camada 

depositada sobre o metal lhe fornece a capacidade de self-healing. O mecanismo 

proposto de formação da camada de silano é apresentado a seguir [36]: 

 

Iniciação: 

    (12) 

    (13) 

Propagação: 

 

 

 

 

 (aumento da cadeia) 

 (aumento da cadeia) 

 

 

A proteção contra a corrosão é dependente da resistência da camada de 

siloxano contra a passagem do eletrólito, ou seja, pelo efeito da barreira protetora. 

Este efeito barreira promovido pelo filme de silano pode ser reforçado por duas 

maneiras distintas: (i) pelo aumento da reticulação do filme, como visto para o Ce4+ e 

(ii) pela adição de pequenas quantidades de compostos químicos que formam 

compostos inertes (Ce2O3 ou Ce(OH)3) nos sítios ativos do material, retardando os 

processos envolvidos na oxidação do metal. Estas espécies podem também 

apresentar propriedades de auto-regeneração (self-healing), sendo inicialmente 

retidas na rede de siloxanos e liberadas nos sítios ativos do metal, onde 

demonstram sua habilidade anticorrosiva. Além disso, podem reduzir a porosidade, 
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aumentar a espessura da camada e também diminuir a condutividade, melhorando 

dessa forma as propriedades barreira do revestimento [85]. Exemplo de elemento 

que apresenta estas características é o íon Ce3+, que notoriamente atua como um 

inibidor de corrosão em meios aquosos agressivos. O mecanismo de ação dos íons 

de Ce3+ é baseado no bloqueio das regiões catódicas do material, reduzindo dessa 

forma as reações advindas dos processos catódicos e, consequentemente, os 

processos anódicos associados [73,86]. 

Tratamentos em soluções contendo compostos a base de Ce3+ têm sido 

utilizados na prevenção da corrosão localizada para o alumínio e suas ligas [87-90], 

em que o efeito positivo do Ce3+ é atribuído à inibição das reações catódicas. 

Similarmente, o Ce3+ tem contribuído na prevenção da corrosão em frestas do aço 

inoxidável retardando as reações catódicas [91,92], e também vem sendo testado na 

proteção à corrosão do aço galvanizado [59,64,66,67,72,93-95]. Pesquisas feitas 

neste domínio indicam que sais de Ce3+ podem ser indicados como pigmentos 

inibidores usados em revestimentos protetores para metais, uma vez que conciliam 

baixos custos juntamente com o fato de serem ambientalmente pouco agressivos, 

aliados a boa compatibilidade em ambos os meios orgânicos e inorgânicos [96]. 

A inibição à corrosão pelos íons de Ce3+ pode ser atribuída à formação de 

óxidos e/ou hidróxidos e precipitação em sítios catódicos, reduzindo a velocidade da 

reação catódica e promovendo resistência à corrosão do substrato [97]. O 

mecanismo de inibição pode ser associado à diminuição da taxa de reação da 

redução de oxigênio, a reação catódica. Na presença de um eletrólito, o substrato a 

base de ferro é oxidado (eq.(14)) e, simultaneamente, o oxigênio e/ou hidrogênio é 

reduzido formando hidroxilas (eq.(2) e (15), respectivamente), ocorrendo 

alcalinização local [68,98]. No entanto, como o pH se torna mais alcalino, os íons de 

cério podem precipitar na forma de hidróxidos (eq.(16)) que polarizam as reações 

catódicas e inibem a atividade de corrosão do substrato. 

 

      (14) 

    (15) 

     (16) 
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1.4 Sistemas de pintura 

Segundo a norma ISO 4618, tinta é um produto líquido ou em pó que quando 

aplicado sobre um substrato forma uma película opaca, com características 

protetoras decorativas ou técnicas particulares [99]. A proteção proporcionada ao 

substrato pelos sistemas de pinturas pode ser por: retardamento ao movimento iônico, 

presença de pigmentos inibidores de corrosão ou pigmentos metálicos, e por produtos 

de degradação de óleos presentes no revestimento. 

Uma forma de aumentar a resistência do revestimento contra a passagem de 

espécies capazes de oxidar o substrato é aumentar o caminho livre médio em que 

estas têm que percorrer das áreas anódicas às catódicas e vice-versa. Isto se dá 

pela adição de agregados de pigmentos, onde são introduzidas substâncias no 

revestimento com uma concentração razoável de íons capazes de formarem sobre a 

superfície metálica um filme aderente, que retardará os processos de corrosão. 

Dentre as diversas formas de pintura, as que serão utilizadas neste trabalho – 

sendo assim abordadas nesta revisão de literatura – são a pintura eletroforética e a 

pintura eletrostática a pó. 

 

1.4.1 Pintura Eletroforética 

A tecnologia dos banhos de eletroforese teve início em 1979 com a tecnologia 

de banho de poliuretano puro, onde ocorreu um efeito sinérgico entre a 

eletrodeposição e a experiência na formulação orgânica do banho. 

A eletroforese é o processo pelo qual um componente metálico é imerso em 

uma emulsão estável de resinas orgânicas, solventes e água, onde uma corrente 

elétrica é passada entre ambos (componente e emulsão). A passagem da corrente 

resulta em polaridade nos eletrodos. Desde que um dos eletrodos seja a peça em 

questão, as partículas da resina orgânica serão desestabilizadas e se coagularão 

sobre o mesmo. Enquanto essas partículas são depositadas, constroem uma 

camada que atua como uma barreira não condutora. Essa camada começa a 

impedir que a corrente avance por esse meio, limitando a quantidade de resina a ser 

depositada [100]. 
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O processo também é associado à evolução de gás no catodo (hidrogênio) e 

no anodo (oxigênio). Esse gás formado pode, em certas circunstâncias, ser retido na 

camada de tinta durante o processo de deposição, entretanto, com o enxágue 

adequado e pós-tratamento seguido de cura, esses gases se dissipam, deixando 

uma camada de tinta eletroforética homogênea [100]. Os banhos de eletroforese 

disponíveis são os catódicos e os anódicos. No caso das eletropinturas catódicas, 

dependendo do tipo da tinta eletroforética, o pH pode variar entre 4 e 6. 

O processo pode reduzir significativamente as despesas operacionais se 

comparado aos processos de pintura convencionais, pois proporciona melhor 

eficiência em sua aplicação, comparada a outros processos de pintura. Utilizando-se 

um sistema de ultrafiltração, a reutilização do banho atinge 98% de aproveitamento. 

Os banhos de eletroforese são diluídos com água e podem conter de 2 a 3 % 

de solvente orgânico volátil. Também não há a necessidade de serem utilizadas 

nestes sistemas altas quantidades de solventes inflamáveis. 

 

1.4.2 Pintura eletrostática a pó 

A pintura eletrostática consiste na aplicação de cargas elétricas na tinta e na 

superfície destinada à pintura, criando-se assim uma diferença de potencial (ddp) da 

ordem de 100.000 volts, que faz com que as partículas de tinta, podendo estas estar 

no estado líquido ou sólido, sejam atraídas até a superfície do substrato. A atração 

eletrostática dá origem a uma película de tinta mais homogênea e com maior 

eficiência em termos de aproveitamento, em comparação ao processo de pintura por 

pistola convencional [13]. 

As tintas mais utilizadas no processo de pintura a pó são a base de epóxi, 

podendo ser também a base de poliéster dependendo da aplicação, e são curadas 

pela ação do calor, onde pela ausência de solventes são obtidas películas de baixa 

porosidade. Este tipo de pintura vem sendo largamente utilizada pela indústria 

automobilística como também pela indústria de eletrodomésticos (linha branca) e de 

móveis de aço [13]. 
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1.5 Principais técnicas utilizadas na avaliação dos pré-tratamentos a 

base de silanos 

Diversas técnicas podem ser utilizadas na avaliação do desempenho das 

camadas depositadas sobre metais em relação a sua resistência contra a corrosão. 

Neste trabalho, para avaliar as camadas de polissilanos foram usadas as medidas 

de potencial de corrosão, espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE), 

resistência de polarização linear (Rp) e levantamento das curvas de polarização 

potenciodinâmicas anódicas e catódicas. Para a avaliação do revestimento 

composto de pré-tratamento a base de silano e pintura foram utilizadas EIE e 

ensaios acelerados de resistência à corrosão. Na caracterização da superfície foi 

usada a microscopia eletrônica de varredura (MEV) e a microscopia de força atômica 

(AFM). Foram realizados também medidas de ângulo de contato, de resistência à 

câmara de névoa salina, além de ensaios físicos de aderência, flexibilidade e 

impacto. 

 

1.5.1 Espectroscopia de Impedância Eletroquímica 

A espectroscopia de impedância eletroquímica (Electrochemical Impedance 

Spectroscopy – EIS) tem sido uma importante ferramenta no estudo eletroquímico 

das interações entre os materiais metálicos e os produtos de corrosão, inibidores de 

corrosão e outros constituintes do eletrólito que podem ser adsorvidos sobre os 

metais [101], possibilitando a compreensão do sistema eletroquímico envolvido no 

processo em interesse. 

Segundo Amirudin e Thierry [102] a espectroscopia de impedância 

eletroquímica (EIS) é uma técnica particularmente adequada na avaliação do 

desempenho da proteção contra a corrosão de revestimentos orgânicos devido aos 

seguintes fatores: 

 visão mais completa do processo de deterioração da camada de tinta, 

sendo capaz de distinguir os efeitos de porosidade do filme, a absorção de 

solução no revestimento, além das propriedades de deterioração do filme 

que são ocultados e/ou mascarados em outros tipos de testes, 
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 obtém-se dados quantitativamente precisos sobre o comportamento dos 

revestimentos, sendo que os dados obtidos em alguns testes são 

qualitativos e subjetivos, 

 rapidez do método para a classificação e homologação da proteção 

imposta pelos sistemas de pintura, mesmo quando não ocorre deterioração 

visual. 

A técnica de EIE é baseada na aplicação de uma perturbação de pequena 

amplitude em uma ampla faixa de frequência a um sistema em estado estacionário e 

a subsequente análise do relaxamento do sistema eletroquímico, no retorno ao seu 

estado estacionário. O tempo gasto com esta relaxação é conhecido como constante 

de tempo, , dado por: 

 

onde, R é a Resistência (em Ohms) e C a Capacitância (em Farads) do 

sistema. A análise deste processo de relaxação fornece informações a respeito do 

sistema. A relação da resposta a perturbação é uma função de transferência. 

Quando a perturbação aplicada é um potencial a.c. e a resposta é uma corrente a.c., 

a função de transferência é uma Impedância. Para efeito de simplificação dos 

cálculos, a perturbação e a resposta são transformados de uma função do tempo 

para o domínio da frequência via transformada de Laplace. No domínio da 

frequência, processos rápidos (baixos valores de ) ocorrem em altas frequências 

enquanto processos lentos (altos valores de ) ocorrem em baixas frequências. A 

frequência (f) em que os processos ocorrem pode ser descrita por: 

 

Sendo assim, as propriedades relacionadas ao revestimento podem ser 

estudadas em frequências altas e intermediárias e as propriedades relacionadas aos 

processos interfaciais entre o metal e o eletrólito em baixas frequências. 

A impedância também pode ser considerada como a “resistência” ao fluxo de 

corrente alternada, onde a relação entre o potencial e a corrente pode ser 

representada por uma expressão semelhante a lei de Ohm. 

 



57 
 

E e I são amplitudes de onda para o potencial e corrente, respectivamente, Z 

é a Impedância. Dois diferentes componentes contribuem para a Impedância: um é 

devido à resistência e é conhecido como componente reativo ou real e o segundo 

deriva de elementos como capacitores e indutores, conhecido como imaginário. 

Quando uma voltagem alternada é aplicada a um capacitor, o resultado da onda da 

corrente terá uma defasagem de 90º em relação à onda da voltagem. Devido a esta 

razão, é conveniente introduzir uma notação complexa pela incorporação do número 

complexo j onde 

 

Então, se o sistema é perturbado por um potencial senoidal variando com o 

tempo t conforme: 

 

sendo sua resposta: 

 

Desde que o sistema seja linear, E(t) e I(t) são os valores instantâneos e E0 e 

I0 os valores máximos da onda do potencial e da corrente, respectivamente.  é o 

ângulo de fase e  é a frequência angular em radianos dada por: 

 

onde f é a frequência. 

Como mencionado, a impedância pode ser descrita por um componente real e 

um imaginário: 

 

 

onde o módulo da impedância, por sua vez, é dado por: 

 

 

Estes valores usualmente são representados por meio dos diagramas de 

Nyquist (impedância imaginária versus impedância real, para diferentes frequências) 

e de Bode (log do módulo da impedância e ângulo de fase em função do log da 
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frequência). Os diagramas de Nyquist são úteis para reconhecer o tipo de processo 

envolvido. Os diagramas de Bode, por sua vez, usualmente utilizam uma escala 

logarítmica para a frequência, o que pode ser particularmente interessante quando 

estão presentes processos que ocorrem em escalas de tempo muito diferentes 

[103,104]. 

No entanto, existem algumas limitações em sua utilização no estudo de 

metais revestidos por compostos orgânicos, tal como o fato de não ser possível 

distinguir o comportamento unitário dentre várias camadas aplicadas ao substrato, 

como primer, acabamento e etc. [105]. 

Embora EIE seja uma ferramenta de grande utilidade no estudo de metais 

revestidos ainda não é um método stand-alone, fazendo-se necessárias outras 

técnicas na corroboração da interpretação dos fenômenos ocorridos em um dado 

sistema, por exemplo, as curvas de polarização potenciodinâmicas e inspeção visual 

(registrada em fotos) dos corpos-de-prova após ensaios acelerados ou de imersão. 

 

1.5.2 Curvas de polarização potenciodinâmicas anódicas e catódicas 

O conhecimento do comportamento eletroquímico de um metal num potencial 

de eletrodo diferente do potencial de corrosão (ou de equilíbrio) apresenta interesse 

tanto prático quanto teórico. 

Para impor experimentalmente a um eletrodo um potencial diferente do de 

corrosão é preciso lançar mão de fontes externas de potencial como, por exemplo, 

uma fonte de tensão. Um controle adequado do potencial de eletrodo é conseguido 

com um potenciostato, por meio do qual é possível, além de impor ao eletrodo o 

potencial desejado com relação ao eletrodo de referência, medir a corrente de 

polarização e registrá-la em função do potencial. 

A partir das curvas de polarização anódicas e catódicas é possível obter 

informações importantes em torno do mecanismo do eletrodo, tais como inclinações 

anódicas (ba) e catódicas (bc) de Tafel, e possíveis alterações no mecanismo de 

dissolução do metal e no mecanismo de redução da espécie catódica, além de se 

obter as densidades de corrente de corrosão (icorr). Contudo, lembrando que a 

equação de Tafel é de natureza logarítmica, uma das maneiras mais convenientes 

de apresentar as curvas de polarização é num diagrama E vs. log |i| (Fig. 1.8). Os 
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log i
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ic 

valores de icorr obtidos das curvas de polarização são determinados a partir da 

extrapolação da reta de Tafel até o potencial de corrosão (Ecorr). A extrapolação é 

obtida considerando-se o trecho linear de Tafel para os pontos da curva com 

sobretensões catódicas acima de 50 mV, sendo necessário que a região de Tafel se 

estenda por pelo menos uma década logarítmica e que se tenha certeza que o 

trecho corresponde a uma única reação e a polarização seja por ativação [106]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8 – Curvas de polarização potenciodinâmica anódica (ia) e catódica (ic) exibidas em um 
diagrama com escala logarítmica [106]. 

 

 

1.5.3 Ensaios acelerados de corrosão 

O mais antigo e mais utilizado ensaio acelerado de laboratório para simulação 

de intempéries é o ensaio de névoa salina segundo ASTM B117-09 [107], o qual foi 

originalmente desenvolvido entre 1910-1920, padronizado em 1939 e com sua 

última revisão em 2009. Este ensaio procura simular as condições encontradas em 

atmosferas marítimas, através da névoa contínua de solução de NaCl a uma 

concentração de 5% (m/m) e temperatura de 35°C ± 2°C. O pH da solução oscila 

entre 6,5 e 7,2 e a umidade relativa é de 100%. 

O ensaio segundo ASTM B117-09 tem sido utilizado na avaliação de 

revestimentos orgânicos há várias décadas, apesar das severas críticas que tem 

recebido de diversos autores, devido à ausência de correlação com os resultados 
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obtidos de ensaios de exposição natural [108-110], mas deve-se frisar que nenhum 

dos ensaios acelerados apresenta correlação direta com o desempenho na prática. 

O ensaio caracteriza-se por apresentar uma atmosfera altamente agressiva, com 

isso pode-se conduzir a conclusões errôneas na avaliação de determinados 

sistemas de revestimentos. A justificativa para a utilização deste ensaio, como 

método de avaliação, é que se o sistema de revestimento suporta a alta 

agressividade do ensaio, ele apresentará um comportamento satisfatório quando 

utilizado em condições de serviço [110]. Entretanto, uma suposição não justificada é 

com relação ao mecanismo de corrosão ser o mesmo. 

Uma das principais vantagens do método está em ser um procedimento 

normalizado cujas condições de ensaios são reconhecidas e aceitas mundialmente, 

permitindo dessa forma a comparação de resultados obtidos por diversos 

laboratórios e com registros de históricos das análises. Pelo fato do resultado ser 

obtido relativamente rápido, o ensaio fornece uma ferramenta adicional na 

verificação qualitativa de revestimentos e produtos nas análises rotineiras de 

produção industrial. 

 

1.5.4 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV), do inglês Scanning Electron 

Microscopy ou Microscope (SEM), baseia-se na varredura de uma região especifica 

da superfície de espécies sólidas [111]. Os sinais provenientes das interações que 

ocorrem entre os elétrons do feixe primário e a amostra podem dar origem a sinais 

que revelam importantes características da amostra, como morfologia externa 

(relevo), estrutura cristalina e a orientação dos materiais na amostra [112]. Além 

disso, a utilização de detectores de raios-x acoplados aos microscópios permite a 

obtenção de imagens de distribuição química elementar [113]. 

As interações elétron-amostra podem ser divididas em duas classes: (1) 

interações elásticas e (2) interações inelásticas. As interações elásticas são 

responsáveis pelos elétrons retroespalhados, e sua emissão pela superfície da 

amostra depende do número atômico médio local no ponto de incidência, pois são 

resultados das interações dos elétrons com o núcleo dos átomos presentes na 

amostra (espalhamento de Rutherford).  
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Por outro lado, fenômenos de espalhamento inelástico tem como resultado a 

formação de elétrons secundários, entre outros. Estes são formados quando 

elétrons altamente energéticos (do feixe ou elétrons retroespalhados) chocam-se 

inelasticamente com elétrons fracamente ligados na camada de valência dos átomos 

da amostra e esses últimos adquirem energia cinética suficiente para migrar pelo 

sólido. Assim, elétrons secundários são produzidos durante toda trajetória do elétron 

primário pela amostra, mas somente os que se encontram próximo à superfície e 

que têm energia suficiente para escapar da amostra são detectados. 

A profundidade de penetração dos elétrons na amostra (volume de interação) 

depende da composição do material (número atômico e estrutura) e da energia do 

feixe primário. Elétrons secundários possuem um pequeno volume de interação, 

fornecendo assim, imagens de microscopia eletrônica de varredura com resolução 

superior às imagens obtidas por elétrons retroespalhados [114] e que representam a 

morfologia da superfície. 

O caráter tridimensional característico das imagens de MEV é consequência 

do ângulo de incidência do feixe primário em relação à topografia da amostra, do 

ângulo entre a amostra e o detector e da contribuição dos elétrons retroespalhados 

por superfícies frontais ao detector. As variações de contraste, de forma geral, 

ocorrem devido à variação no número de elétrons que são emitidos pela amostra e 

que atingem o detector. Os principais tipos de contraste são: contraste de topografia, 

de inclinação da superfície e de composição. 

 

1.5.5 Microscopia de Força Atômica (AFM) 

A microscopia de força atômica, também conhecida por Atomic force 

microscopy (AFM), é baseada em uma sonda de silício que oscila, em sua 

frequência natural de ressonância, sobre a superfície de uma amostra tocando-a 

periodicamente. Durante uma varredura, as variações na interação sonda-amostra, 

causam mudanças na frequência, amplitude e fase da vibração da sonda. 

As forças de interação sonda-amostra podem ser atrativas ou repulsivas, 

dependendo da distância entre elas. A força atrativa aumenta com a aproximação, 

até o ponto onde a separação seja da mesma ordem da separação interatômica 

. A partir desse ponto, forças de repulsão entre nuvens eletrônicas dos 
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átomos da sonda e da amostra passam a atuar e a força resultante passa a ser 

repulsiva. Nesta região diz-se que a sonda está em contato físico com a amostra. 

Desta forma, podem ser efetuadas medidas de uma variedade de forças de 

interação sonda-amostra, tais como forças de van der Waals, forças elétricas, 

magnéticas, etc. [115]. 

Frequentemente as imagens topográficas são geradas mantendo-se a 

amplitude da oscilação constante, por meio de uma malha de realimentação que 

controla a distância entre a sonda e a amostra. Uma segunda imagem pode ser 

adquirida simultaneamente, cujo contraste é determinado pela defasagem do sinal. 

Esta imagem pode revelar vários tipos de heterogeneidades na capacidade 

de dissipação de energia mecânica da superfície polimérica. Os principais fatores de 

dissipação de energia mecânica da sonda e consequente alteração de fase são as 

propriedades viscoelásticas, adesivas e topográficas da região que está sendo 

examinada. As mudanças de fase da oscilação da sonda e, portanto o contraste de 

fase das imagens, podem depender de um grande número de parâmetros, como a 

amplitude livre de oscilação, a razão entre a amplitude livre e a amplitude mantida 

durante uma varredura, o ambiente de operação, a geometria da sonda, além de 

características morfológicas e químicas da superfície. A partir da interação destes 

parâmetros, as imagens de contraste de fase podem ser otimizadas para mapear 

diferentes características mecânicas da superfície [116]. 

Basicamente, o microscópio de força atômica pode operar de duas maneiras: 

modo contato e não-contato. No modo contato, a sonda é mantida em contato com a 

superfície da amostra por força de interação repulsiva, da ordem de 10-9 a 10-7 N. O 

modo não-contato é similar ao anterior, no entanto, durante a varredura a sonda não 

toca a amostra, mas oscila a uma distância de cerca de 10 nm de sua superfície. As 

interações que atuam entre a sonda e a amostra são basicamente por forças 

atrativas do tipo van der Waals [117]. A Figura 1.9 apresenta o esquema de 

operação de um microscópio de força atômica [116]. 
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Figura 1.9 – Esquema de operação do microscópio de força atômica com contato intermitente [116]. 

 

 

1.5.6 Ensaio de aderência 

Se a função de determinado revestimento é proteger e/ou decorar um 

substrato, é esperado que o mesmo apresente certa aderência durante seu tempo 

de serviço. Devido ao fato que o tipo de substrato e também a preparação de sua 

superfície apresentam consideráveis efeitos na adesão de revestimentos, faz-se 

necessário um método de ensaio, que seja consideravelmente útil na indústria, para 

avaliar a adesão de um revestimento em diferentes substratos ou tratamentos de 

superfícies, e também de revestimentos diferentes para um mesmo substrato ou 

tratamento. 

O ensaio de aderência utilizado nesse trabalho está de acordo com a norma 

ASTM D3359, que versa sobre métodos de teste padronizados para a determinação 

da aderência pelo teste da fita adesiva (pull-off). Este método é utilizado para 

determinar se aderência de um revestimento ao substrato metálico está, de certa 

forma, a níveis adequados. A limitação deste método se dá por não distinguir 

elevados níveis de aderência, sendo necessário, para estes casos, métodos mais 

sofisticados. 

O ensaio é realizado sobre a amostra revestida, onde primeiramente 

seleciona-se uma área livre de marcas e imperfeições superficiais, onde serão 

efetuados cortes paralelos cruzados. Para revestimentos com espessura de filme 

seco de até 50 µm, são realizados, tanto no sentido longitudinal quanto no 

transversal, onze cortes paralelos com espaçamento entre cortes de 1 mm, de tal 

forma que os cortes estejam centrados e com ângulo entre corte de 90º (corte em 
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grade). Para revestimentos que apresentam espessura de filme seco superior a 50 

µm, é feito seis cortes com espaçamento de 2 mm. 

O corte é realizado com o auxilio de um buril, em um único movimento 

uniforme e contínuo, usando pressão suficiente na ferramenta de corte, de tal forma 

que a lâmina contida no buril atinja o substrato. Os resíduos gerados durante a 

execução dos cortes têm que ser retirados para não comprometer a aderência da 

fita adesiva para com o substrato. Para isso, é utilizado um pincel com cerdas 

macias. 

A fita adesiva é então posicionada sobre a grade e pressionada, garantindo 

dessa forma o contato adequado entre fita e substrato. Remove-se então a fita, 

puxando-a rapidamente, com ângulo mais próximo possível de 180º. O grau de 

aderência é dado pela inspeção e comparação com a classificação segundo ASTM 

D3359-09 [118], apresentado na Figura 1.10 e Tabela 1.1. 

 

 

Figura 1.10 – Classificação dos resultados de ensaios de adesão, segundo ASTM D3359-09 [118]. 
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Tabela 1.1 – Classificação dos resultados de testes de aderência segundo ASTM D3359-09 [118]. 

Classificação Descrição 

5B As extremidades dos cortes estão completamente lisas, polidas. Nenhuma das 
superfícies dos quadrados foi destacada. 

4B Pequenas partes da tinta são destacadas nas intersecções dos cortes. Cerca de  
5 % da área quadriculada foi afetada. 

3B Pequenas partes da tinta são destacadas ao longo das extremidades e nas  
intersecções dos cortes. A área afetada varia de 5 a 15 % da área quadriculada. 

2B A tinta destacou-se ao longo das extremidades e em partes dos quadrados. A 
área afetada foi de 15 a 35 % da área quadriculada. 

1B A tinta destacou ao longo das extremidades dos cortes em grandes tiras e todos os 
quadrados foram afetados. A área afetada foi de 35 a 65 % da área quadriculada. 

0B Escamação e descolamento a níveis superiores aos obtidos pelo grau 1B. A área 
afetada é maior que 65 % da área quadriculada. 

 

1.5.7 Ângulo de contato 

Segundo van Ooij (1998) uma propriedade importante dos metais revestidos 

com silano é a sua energia de superfície [42]. Esta propriedade é quantificada pela 

medição do ângulo de molhabilidade entre uma gota do líquido e a superfície no qual 

ela repousa. Este ângulo é definido como o angulo entre um plano tangente a uma 

gota do líquido e um plano contendo a superfície onde o líquido se encontra 

depositado. Logo, a molhabilidade de uma superficie dependerá do equilibrio 

termodinâmico entre o sistema contendo três interfaces: solido, liquido e vapor [119]. 

Assim, o ângulo de contato representa uma medida quantitativa do processo de 

molhabilidade, ou seja, o grau de hidrofobicidade do substrato. 

O ângulo de contato entre uma gota de um líquido com uma tensao superficial 

conhecida e uma superficie solida, depende da relacao entre as forcas adesivas 

(que fariam a gota se espalhar sobre a superficie) e as forcas coesivas do líquido 

(que querem contrair a gota a uma esfera com uma superficie minima). Se a gota 

repousa sobre uma superficie homogênea perfeitamente nivelada, forma-se um 

ângulo de contato de equilibrio entre o liquido e a superficie solida em qualquer 

ponto da linha de três fases, onde se encontram o solido, o liquido e a fase de vapor. 

Assim, quanto maior o ângulo de contato formado entre a gota de um líquido 

e o substrato sólido, menor será sua molhabilidade, diminuindo assim a área de 

contato entre o líquido e o sólido, ou seja, quando a gota se restringe na superfície 

por falta de afinidade com esta (superfície hidrofóbica) tem-se um ângulo de contato 

maior do que quando existe uma afinidade entre o liquido e a superfície e a gota se 
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espalha (superfície hidrofílica). A Figura 1.11 apresenta um modelo esquemático da 

medição do ângulo de contato ( ) entre uma gota de líquido e uma superfície sólida. 

 

 

Figura 1.11 – Modelo esquemático de ângulos de contato entre liquidos e superfícies sólidas. (a) 
perfeitamente molhante; (b) predominantemente molhante; (c) predominantemente nao-molhante; (d) 
nao-molhante. 

 

Quando o valor do ângulo de contato situar-se entre 0° <  < 90° (Fig. 

1.11(b)), diz-se que o líquido molha a superfície do sólido; entre 90° <  < 180° (Fig. 

1.11(c)), considera-se que o líquido não molha o sólido. Por outro lado, quando 

 = 180° o trabalho de adesão líquido-sólido é zero. Este é o caso limite quando não 

há adesão entre as duas fases (o líquido não apresenta molhabilidade, Fig. 1.11(d)). 

 

 

1.6 Estado da arte do uso dos silanos como revestimentos protetores 
contra a corrosão 

Por mais de cinquenta anos os compostos a base de silício, principalmente os 

organossilanos, têm sido tema de extensivas pesquisas, produzindo avanços 

tecnológicos em polímeros e em materiais compósitos, o que vêm alimentando a 

inovação industrial nos setores automobilísticos, aeroespacial e de produtos 

eletrônicos. Tendo em vista as propriedades químicas destes compostos, facilmente 

associam-se tais motivações. O silício apresenta o mesmo estado de oxidação que 

carbono, no entanto, é mais eletropositivo, resultando em ligações mais resistentes e 

ângulos e comprimentos de ligações diferentes da maioria dos compostos orgânicos 

(base carbono), especialmente quando ligados à elementos eletronegativos, como 

oxigênio, flúor e cloro [25]. 

Os alcóxisilanos são uma classe de monômeros e oligômeros com grandes 

possibilidades de funcionalização orgânica. Foram utilizados primeiramente como 
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agentes promotores de aderência entre fases dissimilares (orgânica e inorgânica) e 

atualmente estão sendo utilizados como formadores de filmes sobre metais, com o 

intuito de proporcionar resistência à corrosão do substrato [25], seja de forma 

passiva (revestimentos barreiras) ou de forma ativa, utilizando compostos 

encapsulados na matriz polimérica, que podem atuar como inibidores quando 

liberados nos sítios ativos do metal base, além de poderem funcionalizar a superfície 

do substrato. Estes compostos vêm ganhando interesse comercial devido ao seu 

potencial para substituir os processos que empregam tecnologia a base de cromatos 

e fosfatos na indústria de tratamento de superfície, devido à natureza tóxica destes 

últimos. 

Segundo Aquino (2006), o uso dos organossilanos na proteção contra a 

corrosão foi iniciada por van Ooij [34], e recentemente vários trabalhos propõem a 

utilização de uma larga variedade destas moléculas em métodos protetores contra a 

corrosão de diferentes substratos, tais como o aço carbono [16,29,52,62], aço 

galvanizado [45,55-59,64-67,72], alumínio e suas ligas [27,31,43-

45,48,49,53,61,68,73], cobre [50,71] e ligas de magnésio [60,70]. 

van Ooij et al. (2000), apresentam um panorama geral da utilização de silanos 

no aumento da resistência à corrosão de metais e de sua atuação também como 

promotores de aderência entre metais e tintas e/ou borrachas [120]. Estes autores 

relacionam vários tipos de silanos, tais como os monossilanos 

-aminopropiltrietoxisilano ( -APS), -Ureidopropiltrietoxisilano ( -UPS) e 

viniltrietoxisilano (VS) e também os bissilanos bis-1,2-(trietoxisilil)etano (BTSE), 

bis-1,2-(trimetoxisililpropil)amina (BTSPA) e bis-1,2-[(trietoxisilil)propil]tetrassulfeto 

(BTESPT), e suas aplicações sobre o aço carbono, aço galvanizado, alumínio e 

magnésio, ambos pintados e não pintados. As técnicas de avaliação destes 

sistemas foram a espectroscopia de impedância eletroquímica, curvas de 

polarização e ensaios acelerados em câmara de névoa salina. Foi demonstrado que 

pré-tratamentos a base de uma mistura de um bis-aminossilano com um bis-

sulfossilano proporciona resistência à corrosão a uma grande variedade de metais e 

sistemas de pintura. 

Estudos realizados por Zhu e van Ooij (2004) utilizando o 

bis-1,2-[(trietoxissilil)propil]tetrassulfeto, o bis-1,2-(trimetoxisililpropil)amina e a 

mistura entre eles, foram obtidos visando o aumento da resistência à corrosão da 
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liga de alumínio 2024-T3 e do aço galvanizado em meio de NaCl 0,6 mol.L-1 [31]. 

Para esta avaliação, foram realizados ensaios eletroquímicos assim como de 

microscopia eletrônica de varredura e de espectroscopia de energia dispersiva de 

raios-X (EDX). Os resultados mostraram que o aminossilano não promove boa 

proteção contra corrosão em nenhum dos metais estudados. Isto é provavelmente 

porque o filme de silano bis-amino tende a ser carregado positivamente. Isto pode 

promover a entrada íons Cl– bem como de água para o filme por atração 

eletrostática. O sulfossilano apresentou bons resultados de resistência à corrosão 

para o alumínio, porém falhou para o aço galvanizado. A falha se deu pela formação 

de uma camada não-uniforme na superfície do galvanizado, devido à tensão 

superficial entre a solução contendo o silano e a superfície de zinco. A mistura entre 

os silanos sulfossilano/aminossilano na proporção de 1/3 apresentou maior 

resistência à corrosão de ambos os substrato. Os autores justificaram essa sinergia 

devido ao aminossilano diminuir a tensão superficial dos metais, facilitando a 

adsorção do sulfossilano, enquanto que este último promoveu a hidrofobicidade do 

filme. 

Zhu e van Ooij (2003) estudaram a proteção contra a corrosão da liga de 

alumínio 2024-T3 utilizando filmes de bis-1,2-[(trietoxisilil)propil]tetrassulfeto 

(BTESPT) em solução neutra de NaCl 0,6 mol.L-1 [32]. Utilizaram na avaliação as 

técnicas de polarização potenciodinâmica e espectroscopia de impedância 

eletroquímica. Os resultados mostraram a ocorrência de uma camada densa e 

altamente reticulada na superfície do substrato, justificando assim a proteção contra 

a corrosão proferida pelo bloqueio das regiões que possivelmente formariam pites e 

pela diminuição dos sítios catódicos da superfície do metal. 

Montemor et al. (2000), estudaram três tipos diferentes de tratamentos com 

base em silanos organofuncionais (grupo funcional vinil, epóxi e amino) depositados 

sobre o aço galvanizado após tratamento da superfície com Zr(NO3)4 [55]. 

Espectroscopia de impedância eletroquímica foi usada para avaliar a resistência à 

corrosão dos sistemas de pintura em meio de cloreto de sódio, enquanto que a 

caracterização dos substratos foi feita por espectroscopia Auger e fotoeletrônica de 

raios-X (XPS). Os resultados mostraram que a interação silano/substrato depende 

do tipo de grupamento funcional do organossilano. A resistência à corrosão dos 

painéis pintados foi associada ao grau de cobertura do substrato pela camada de 
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silano, onde o aminossilano apresentou melhor desempenho na proteção contra a 

corrosão. 

Montemor et al. (2004), relacionaram a evolução da composição analítica de 

filmes de bis-1,2-(trietoxisilil)etano (BTSE) formados em aço galvanizado durante a 

imersão em solução de NaCl com o desempenho à corrosão dos substratos pré-

tratados [57]. Os ensaios eletroquímicos foram realizados por espectroscopia de 

impedância eletroquímica e a caracterização analítica foi por espectroscopia Auger e 

fotoeletrônica de raios-X (XPS) e espectroscopia de infravermelho (FT-IR). Os 

resultados eletroquímicos mostraram que o silano funcional fornece proteção 

anticorrosiva temporária ao aço galvanizado durante a imersão em soluções 

contendo NaCl. Os resultados mostraram que o filme de silano proporcionava 

durante as primeiras horas um aumento nos valores associados à resistência à 

corrosão, podendo assim ser utilizados como protetores temporários contra a 

corrosão. 

Deflorian et al. (2006), utilizaram pré-tratamento a base de 

3-glicidoxipropiltrimetoxisilano (GPTMS) para alumínio e cobre, otimizando a 

composição e as condições de aplicação (temperatura de cura e pH da solução) a 

fim de desenvolver um pré-tratamento com alto desempenho, ou seja, com aumento 

das propriedades de proteção e adesão, que pudesse ser usado em mais de um tipo 

especifico de metal [50]. Foram utilizadas as técnicas de espectroscopia de 

impedância eletroquímica, espectroscopia de infravermelho (FTIR) e microscopia 

eletrônica e óptica. Foi estudado também um sistema de proteção constituído por 

um revestimento (tinta a pó a base de epóxi-poliéster) sobre o pré-tratamento de 

silano. A influência do pré-tratamento sobre a aderência do revestimento orgânico 

resultante foi avaliada pelo teste de aderência (pull-off) e em ensaios em câmara de 

névoa salina acética. Melhores resultados foram obtidos para pH menores (pH 4) e 

temperatura de cura a 200°C. 

O estudo realizado por Montemor et al. (2006), visou compreender os 

processos relacionados com a corrosão do aço galvanizado pré-tratado com  

bis-1,2-(trietoxisilil)etano (BTSE) ou com bis-1,2-[(trietoxisilil)propil]tetrassulfeto 

(BTESPT) modificados com micropartículas de SiO2 [58]. A resistência à corrosão foi 

avaliada por espectroscopia de impedância eletroquímica, curvas de polarização e 

pela técnica de eletrodo vibratório de varredura (SVET), durante a imersão em 
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solução de NaCl. Os filmes formados sobre o substrato foram caracterizadas por 

XPS, por espectroscopia de elétrons Auger e por microscopia de força atômica 

(AFM). Os resultados mostraram que os pré-tratamentos a base de silano 

modificado com partículas de sílica forneceram aumento na proteção contra a 

corrosão do galvanizado no meio estudado. 

Ferreira et al. (2004), estudaram a influência do uso de sais de terras raras 

(Ce, La) em soluções contendo o sulfossilano BTESPT na resistência à corrosão do 

aço galvanizado [51]. Utilizaram a espectroscopia de impedância eletroquímica e 

curvas de polarização na avaliação da resistência à corrosão e caracterizaram os 

filmes por espectroscopia Auger e fotoeletrônica de raios-X (XPS). Resultados 

mostraram que estes compostos, quando aplicado por imersão e posterior 

submissão a cura originaram filmes com melhores resistências à corrosão e 

aderência da tinta. 

Montemor et al. (2009), também desenvolveram um estudo visando a 

compreensão do papel das nanopartículas de CeO2 utilizadas em conjunto com os 

revestimentos a base de bis-1,2-[(trietoxisilil)propil]tetrassulfeto (BTESPT) aplicado 

sobre o aço galvanizado [85]. O trabalho relatou um melhor desempenho na 

proteção contra a corrosão dos filmes de silano modificados. Foram utilizadas as 

técnicas de EIE, SVET e curvas de polarização. As mudanças químicas na solução 

de silano também foram estudadas por XPS e por espectroscopia de ressonância 

nuclear magnética (NMR). Os resultados mostraram sinergismo entre o cério e o 

silano na proteção contra a corrosão, destacando o efeito como inibidor de corrosão 

das nanopartículas de cério ativadas com íons Ce3+. 

O inicio dos estudos realizados com silanos no Laboratório de Eletroquímica e 

Corrosão do DEQ-EPUSP foi realizado por Oliveira [16], onde se propôs a 

diminuição da quantidade de álcool presente na solução de hidrólise. A proporção 

proposta foi de 50 % de água e 50 % de etanol, sendo que nos demais centros de 

pesquisa utilizavam-se soluções contendo concentrações de álcool próximas a  

90 %, além do fato de utilizarem o metanol para tal aplicação. 

Oliveira (2006) estudou o desempenho contra a corrosão de quinze tipos de 

silanos depositados sobre o aço carbono, tendo estes, grupos funcionais diferentes 

e reatividades variadas para com substratos orgânicos e inorgânicos [16]. Dentre os 

silanos estudados, têm-se o bis-1,2-(trietoxisilil)etano (BTSE) e o  
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bis-( -trimetoxisililpropil)amina (BTSPA), onde foram obtidos desempenhos 

superiores aos demais para o BTSPA como monocamada e também para o sistema 

de dupla camada BTSE + BTSPA. 

Capiotto (2006) estudou as variáveis do processo de deposição de uma 

camada protetora contra a corrosão a base de BTSE sobre o aço carbono [33]. As 

variáveis estudadas foram o tratamento alcalino dos cdp’s antes da deposição da 

camada de BTSE, o tempo de hidrólise do silano e a temperatura de cura da 

camada depositada sobre o aço. A concentração usada de BTSE foi 2 % e o tempo 

de hidrólise que apresentou melhor desempenho contra a corrosão foi de 40 

minutos. O tratamento alcalino, antecessor à deposição do silano, também se 

mostrou como variável significativa no processo de silanização. 

Aquino (2006) também usou os silanos BTSE e BTSPA, além do 

viniltrietoxisilano (VS), na deposição de camadas protetoras contra a corrosão na 

superfície do aço carbono [34]. A concentração utilizada de silano em solução foi de 

2 % e o tempo de hidrólise de 30 minutos. Foram obtidos maiores valores de 

impedância para os ensaios realizados para as monocamadas com o BTSPA, na 

ordem de50 kΩ.cm2, além de um filme mais homogêneo quando comparado aos 

obtidos com o BTSE e com o VS. 

Em estudos realizados por Suegama, et al. (2007, 2008), foi avaliado o 

comportamento eletroquímico do aço carbono revestido por sistemas de mono e 

dupla camada de BTSPA modificada com a adição de nanopartículas de sílica 

[35,37]. Os resultados apresentados mostraram um aumento significativo na 

resistência à corrosão da camada proporcionada pela adição destes modificadores, 

sendo que este efeito está associado à diminuição da porosidade do revestimento, o 

que diminui a penetração do eletrólito, retardando dessa forma o processo de 

oxidação do metal. Além da adição de nanopartículas de sílica, foi estudada também 

a adição de ftalocianina de cobre na solução de hidrólise do BTSPA curadas a 120 e 

150ºC, mostrando resultados associados à resistência à corrosão superiores aos 

encontrados na ausência do inibidor. Houve também aumento da resistência para as 

amostras curadas a 150ºC [121]. 

Estudos realizados por Palomino et al. (2008), avaliaram o comportamento 

anti-corrosivo de camadas a base de BTSE modificadas com íons de Ce4+ e 
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nanopartículas de sílica aplicada em liga de alumínio 2024-T3 [122]. Os resultados 

mostraram que a adição destes modificadores proporcionaram melhorias nas 

propriedades de proteção da camada de silano. 

Suegama et al. (2009) estudaram também o efeito proporcionado pela adição 

de 50 ppm de íons de Ce4+ em solução contendo o BTSE [36], obtendo dessa forma 

valores associados à resistência à corrosão superiores aos obtidos em trabalhos 

anteriores em que não foi adicionado modificadores na solução de hidrólise do silano 

[33,34], apresentando valores de módulo de impedância próximos a 80 kΩ.cm2. 

Em estudos preliminares, Capelossi et al. (2008), mostraram a viabilidade do 

uso do silano bis-1,2-[(trietoxisilil)propil]tetrassulfeto (BTESPT) na formação de 

camadas protetoras contra a corrosão na superfície do aço galvannealed [123]. Por 

meio de um projeto estatístico de experimentos, foi estudado a influência da 

concentração do silano, tempo de hidrólise e pH da solução, mostrando significativa 

dependência destes fatores na formação de uma camada com propriedades anti-

corrosivas. Capelossi também desenvolveu estudos relacionando a adição de 

modificadores de camada, íons de Ce4+ e nanopartículas de sílica, obtendo dessa 

forma uma camada mais homogênea e protetora para solução cuja hidrólise foi 

realizada em pH 4 [124]. O tempo de imersão do corpo-de-prova na solução 

contendo o silano também mostrou-se uma importante variável do processo e devido 

à porosidade do substrato foi necessário um maior tempo de permanência do 

mesmo na solução de hidrólise [125]. 

Tendo em vista os trabalhos relacionados, foi proposto um estudo objetivando 

otimizar a obtenção de três diferentes filmes a base de silanos, sendo eles o  

bis-1,2-(trietoxisilil)etano (BTSE), bis-( -trimetoxisililpropil)amina (BTSPA) e bis-1,2-

[(trietoxisilil)propil]tetrassulfeto (BTESPT), com o intuito de proporcionar maior 

resistência à corrosão para o aço carbono e para o aço galvanizado. Foi variada a 

concentração do silano, o tempo de hidrólise e dopantes (íons de Ce3+ e Ce4+), 

sendo estes últimos adicionados na solução de hidrólise. Estes parâmetros foram 

testados sobre dois tipos de superfícies: uma a base de ferro (aço carbono) e outra a 

base de zinco (aço galvanizado), obtendo, desta forma, condições para que cada 

filme polissilânicos em cada substrato fornecesse a melhor proteção contra 

corrosão. As técnicas eletroquímicas usadas para esta avaliação foram 

espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE), resistência a polarização linear 
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(Rp) e curvas de polarização (CP), sendo também caracterizadas por microscopia de 

força atômica (AFM), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e medidas de 

ângulo de contato. A partir das melhores condições, os substratos revestidos com 

silanos foram submetidos à pintura, com a finalidade de comparar os pré-

tratamentos a base de silano e o de fosfatização, ambos atuando como promotores 

de aderência entre os substratos e a camada de tinta. Os corpos-de-prova pintados 

foram avaliados por espectroscopia de impedância eletroquímica, por testes físicos 

de aderência e flexibilidade e também por ensaios acelerados de corrosão em 

câmara de névoa salina. 
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2. Experimental 

 

2.1 Materiais 

2.1.1 Substrato 

Os substratos utilizados na avaliação dos filmes a base de polissiloxano foram 

o aço carbono, designado aqui neste trabalho como AC, e o aço galvanizado, como 

AG. A composição química do aço carbono encontra-se na Tabela 2.1. A camada 

de zinco sobre a superfície do aço galvanizado possui espessura em torno de 

(20±3) µm, a seção transversal do aço galvanizado é apresentada na Figura 2.1. 

Em sua seção transversal, é observado a presença de vazios em sua estrutura que 

podem ter sidos gerados durante a operação de lixamento e polimento onde utilizou-

se água. O correto é fazer o polimento apenas com álcool etílico, evitando dessa 

forma a corrosão do zinco e o arrancamento dos produtos de corrosão formados. 

As características destes substratos são similares aos aços doces 

empregados pelas indústrias automotivas. As chapas de aço carbono e aço 

galvanizado, juntamente com a respectiva composição química, foram cedidas pela 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Volta Redonda, RJ. 

 

Tabela 2.1–Composição química elementar do aço carbono empregado neste estudo. 

C (%) Mn (%) P (%) S (%) Si (%) Al (%) Ti (%) N (%) Fe (%) 

0,003 0,230 0,008 0,009 0,050 0,029 0,012 0,002 bal. 

 

 

 

Figura 2.1 – Micrografia obtida por MEV da secção transversal da camada de zinco do aço 
galvanizado (elétrons secundários). 
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2.1.2 Silanos 

A estrutura química, a nomenclatura e grupo funcional das moléculas de 

silanos utilizadas neste estudo são apresentadas na Tabela 2.2. Estas foram 

produzidas e doadas pela Momentive Performance Materials. 

 

Tabela 2.2 – Estrutura química, nomenclatura e grupo funcional das moléculas de bissilanos 
utilizadas neste estudo. 

Estrutura química Nomenclatura Grupo funcional 

(C2H5O)3Si(CH2)2Si(OC2H5)3 
Bis–1,2-(trietoxisilil)etano 

(BTSE) 
não-funcional 

(H3CO)3Si(CH2)3NH(CH2)3Si(OCH3)3 
Bis-( -trimetoxisililpropil)amina 

(BTSPA) 
Amina 

(C2H5O)3Si(CH2)3S4(CH2)3Si(OC2H5)3 
Bis-1,2-

[(trietoxisilil)propil]tetrassulfeto 
(BTESPT) 

Tetrassulfeto 

 

2.1.3 Reagentes 

Os reagentes usados, inclusive para o preparo das soluções, foram: 

 Acetona (H3CCOCH3) P.A. min. 99,5%, usada para o desengraxe; 

 Ácido acético glacial (H3COOH) P.A. min. 99,7%, usado para o acerto 

do pH da solução de hidrólise; 

 Bis–1,2-(trietoxisilil)etano (BTSE) grau técnico; 

 Bis-1,2-[(trietoxisilil)propil]tetrassulfeto (BTESPT) grau técnico; 

 Bis-( -trimetoxisililpropil)amina (BTSPA) grau técnico; 

 Cloreto de cério (III) (CeCl3.7H2O) P.A. min. 99%; 

 Cloreto de sódio (NaCl) P.A. min. 99%; 

 Etanol anidro (H3CCH2OH) 99,3º I.N.P.M.; 

 Hexanitratocerato (IV) de amônio ((NH4)2Ce(NO3)6) P.A. min. 99%; 

Todas as soluções aquosas foram preparadas utilizando água destilada. 
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2.2 Metodologia 

2.2.1 Preparação dos corpos-de-prova (cdp) 

A limpeza dos substratos consistiu na retirada manual do excesso de óleo 

com papel absorvente e acetona e em seguida, os cdp’s foram desengraxados com 

acetona em banho ultrassônico por 5 minutos. Após o desengraxe com acetona, a 

limpeza foi finalizada com a imersão dos cdp’s em uma solução desengraxante 

alcalina comercial com concentração de 5% (m/m) à temperatura de 60ºC. Para o aço 

carbono o tempo de imersão foi de 10 minutos e para o aço galvanizado foi de 5 

minutos. O desengraxante utilizado para o aço carbono e para o aço galvanizado 

foram o Surtec 185  e Surtec 1124 , respectivamente, ambos fornecidos pela Surtec 

do Brasil Ltda. Após o desengraxe, os cdp’s foram lavados em água destilada, secos 

por jato de ar frio e acondicionados em dessecador até o momento de seu uso. 

 

2.2.2 Obtenção do filme de silano 

Os filmes foram preparados partindo-se de uma mistura de silano/solução 

solvente, sendo esta última composta de água e álcool na proporção de 50/50 % 

(m/m) e pH ajustado em 4 com ácido acético. A quantidade de silano adicionada na 

solução solvente e o seu respectivo tempo de hidrólise foram variados de acordo 

com o estudo e serão apresentados separadamente. 

Os agentes modificadores (íons de Ce3+ e Ce4+) – na forma de cloreto de 

cério (III) (CeCl3.7H2O) e hexanitratocerato (IV) de amônio ((NH4)2Ce(NO3)6), 

respectivamente – foram adicionados à solução contendo silano no início da 

hidrólise, onde a mesma foi homogeneizada em baixa rotação com auxilio de um 

agitador magnético até o término do tempo de hidrólise estipulado. 

Os substratos foram imersos na solução de hidrólise pelo processo de dip-

coating com velocidade descendente e ascendente de 10 cm.min-1 com tempo total 

de imersão de 2 minutos, em seguida foram levados para a estufa onde se utilizou o 

processo de cura por 40 minutos à temperatura de 150°C e após este período foram 

armazenados em dessecador até o momento da utilização. 
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2.2.3 Obtenção dos cdp’s fosfatizados 

A aplicação da fosfatização foi realizada na empresa Vagli Paint, Diadema – 

SP. As chapas sofreram desengraxe por imersão em uma solução alcalina comercial 

durante dez minutos à temperatura de 85ºC, em seguida foram imersas em dois 

tanques de água para lavagem, após as quais, foram imersas em solução ativadora 

comercial por um minuto e finalmente imersas no banho de fosfato de zinco durante 

dez minutos a temperatura de 60ºC. As chapas não foram submetidas à etapa de 

passivação antes da pintura. 

 

2.2.4 Obtenção dos cdp’s pintados pelo processo e-coat 

A aplicação do e-coat também foi realizada na empresa Vagli Paint. Os cdp’s 

foram inicialmente postos em uma gancheira, enxaguados e imersos em um tanque 

contendo a tinta a base de resina epóxi catiônica. As condições de trabalho foram: 

imersão a 32ºC durante 2 minutos, com tensão de 220 V. Em seguida foi retirado o 

excesso de tinta na superfície dos corpos através de corrente de ar e colocados em 

estufa a 200ºC com ventilação forçada durante dez minutos. 

 

2.2.5 Ensaios eletroquímicos 

Os ensaios eletroquímicos utilizados na avaliação do pré-tratamento de silano 

consistiram de medidas de espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE), 

resistência de polarização linear (Rp) e curvas de polarização potenciodinâmicas 

anódicas e catódicas (CP), sendo estes realizados em uma célula convencional para 

amostras planas da EG&G/PAR para três eletrodos (flat cell). O eletrodo de 

Ag|AgCl|KClsat foi usado como eletrodo de referência, como eletrodo auxiliar foi 

utilizada uma folha de platina de 15 cm2 de área exposta e como eletrodo de 

trabalho, o aço carbono ou aço galvanizado, ambos com e sem filme de silano, com 

dimensões de (50x50x2)mm, sendo a área exposta de 1 cm2. Foi usada como 

eletrólito uma solução de NaCl mol.L-1, naturalmente aerada, e não agitada, à 

temperatura ambiente (23 ± 2ºC). A cela sempre permaneceu dentro de uma gaiola 

de Faraday durante as medidas eletroquímicas. 
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Nos ensaios de EIE, o intervalo de frequências imposto para os cdp’s 

revestidos com a camada de silano foi de 40 kHz a 5 mHz com amplitude de 

perturbação do potencial de 10 mV rms em relação ao potencial de circuito aberto 

estacionário e 10 medidas por década de frequência. 

As medidas de Rp foram obtidas logo em seguida às medidas de EIS e os 

intervalos de potenciais varridos foram de –0,02 V < < +0,02 V, em relação ao 

potencial de circuito aberto (Eoc), com a velocidade de varredura de 0,167 mV.s-1. As 

curvas de polarização foram obtidas com velocidade de varredura de 0,5 mV.s-1, e 

os intervalos de potenciais foram de –0,250 V < < +0,250 V, relativos ao potencial 

de circuito aberto. 

Para o estudo nos cdp’s pré-tratados com silano e pintados foi usada uma 

célula eletroquímica composta de um eletrodo de referência (Ag|AgCl|KClsat), um 

eletrodo auxiliar (folha de platina, 15 cm2) e o eletrodo de trabalho foi o aço 

revestido, sendo sua área exposta de 20,3 cm2 (Fig. 2.2). O eletrólito usado foi uma 

solução aquosa de NaCl 3,5 % (m/m). 

 

 

Figura 2.2 – Célula usada nas medidas eletroquímicas dos cdp’s silanizados e pintados por e-coat. 

 

Para os cdp’s pintados, o intervalo de frequência usado foi de 100 kHz a 

10 mHz, com amplitude de perturbação de 20 mV rms em relação ao potencial de 

circuito aberto com 10 medidas por década de frequência. As medidas de 

contra eletrodo 

eletrodo de 
referência 

eletrodo de 

trabalho 
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impedância foram realizadas após 2h, 8h, 24h, 48h, 72h, 96h, 120h, 240h, 360h e 

480h de imersão em solução de NaCl 3,5% (m/m), naturalmente aerada e não 

agitada, à temperatura ambiente. 

Todas as medidas eletroquímicas foram realizadas em um potenciostato-

galvanostato EG&G/PAR, modelo 273 em conjunto com um analisador de 

frequências da Solartron modelo SI 1255B. 

 

2.2.6 Técnicas de caracterização da superfície 

2.2.6.1 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de 
energia dispersiva de raios X (EDS) 

As imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram realizadas 

no Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura e Microanálise do 

Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Escola Politécnica da 

USP. Foi utilizado um equipamento Philips XL-30 acoplado a um espectrômetro de 

energia dispersiva de raios X (EDS). 

 

2.2.6.2 Microscopia de força atômica (AFM) 

As imagens de microscopia de força atômica (AFM) foram adquiridas em ar 

(ex-situ) e em solução de NaCl 0,1 mol.L-1 (in-situ). Foi utilizado um microscópio 

modelo Agilent Technologics da marca SHIMADZU, operado em modo dinâmico. As 

imagens de contraste de fase foram obtidas utilizando sondas de silício com 

constante de mola de 50 N/m e frequência de ressonância de aproximadamente  

320 kHz. 

 

2.2.6.3 Ângulo de contato 

As medidas de ângulo de contato foram realizadas em um tensiômetro DCA 

300 (Thermo Cahn), que utiliza o método dinâmico da placa de Wilhelmy. 

Os cdp’s de aço galvanizado com e sem revestimento a base de silano foram 

pendurados na eletrobalança do tensiômetro e imersos em água deionizada a uma 

velocidade de 20 μm/s, onde os respectivos ângulos de contato foram registrados 
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pelo equipamento. As medidas foram realizadas em triplicatas, com precisão de ± 5 

graus para cada medida. 

As medidas de ângulo de contato foram feitas no Laboratório de Corrosão do 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). 

 

2.2.7 Ensaios físicos 

Os ensaios físicos de aderência, flexibilidade e impacto para os cdp’s pré-

tratados com BTSPA e pintados com e-coating foram realizados na empresa DuPont 

do Brasil S.A., unidade de Guarulhos, seguindo suas respectivas normas. 

Os ensaios para os cdp’s pré-tratados com BTSE dopado com íons de Ce3+ e 

pintados com tinta a pó foram realizados e avaliados pelo Laboratório de Corrosão 

do Departamento de Engenharia de Materiais da UFRGS. E os cdp’s pré-tratados 

com BTSE dopado com íons de Ce4+ e pintados com tinta a pó foram realizados e 

avaliados no Laboratório de Eletroquímica e Corrosão da EPUSP. 

 

2.2.7.1 Ensaio de flexibilidade 

Os testes de flexibilidade foram realizados segundo a norma ASTM D522-93ª 

[126]. O ensaio ocorreu em um mandril cônico dotado de um cone truncado, sendo o 

menor diâmetro 3 mm e o maior 38 mm com o comprimento de 200 mm. 

A chapa foi presa na posição vertical entre o mandril e a chapa de tração com 

auxílio das roscas de encaixe e o braço movido 180° com velocidade uniforme para 

dobrar a chapa em aproximadamente 135°. 

 

2.2.7.2 Ensaio de aderência 

Os testes de aderência foram realizados segundo a norma ASTM D3359 para 

o método B, de corte em grade [118]. Após a limpeza da chapa, foi selecionada no 

filme uma área livre de defeitos. Então, a chapa foi colocada sobre a bancada onde 

foram realizados cortes cruzados em ângulo reto, de forma a atingir o substrato. 

A área cortada foi limpa com um pincel e verificou-se se o corte atingiu o 

substrato. Em seguida fixou-se firmemente um pedaço de fita de aproximadamente 
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7,5 cm sobre o centro da área quadriculada. Após cerca de 90 segundos, a fita foi 

removida rapidamente a partir de uma de suas extremidades. A área foi avaliada de 

acordo com a ASTM D3359-09, a classificação segundo a referida norma é 

apresentada na Figura 1.10 e na Tabela 1.1. 

 

2.2.7.3 Ensaios de resistência ao impacto 

Os ensaios de impacto obedeceram à norma ASTM D2794 [127]. O ensaio 

utilizou o equipamento para impacto Erichsen GMBH® modelo 226 (Fig. 2.3) 

formado por um êmbolo de massa 2,0 Kg com uma guia rígida podendo alcançar 

altura máxima de 80 cm com escala de 5 cm e um pino de impacto com ponta 

esférica de 20 mm de diâmetro. 

 

 

Figura 2.3 – Figura esquemática do equipamento para ensaio de resistência ao impacto Erichsen 
GMBH® modelo 226. 

 

Para o ensaio, a chapa foi posicionada na base do aparelho e presa com o 

auxilio da rosca de fixação. A altura do peso foi regulada para 20 cm, soltou-se 

então a alavanca que prende o peso, deixando-o cair livremente. O corpo de prova 

foi retirado e verificado logo em seguida. Neste ensaio a interpretação é feita 

relacionando a altura, em polegadas, em que se visualizam ranhuras, trincas ou 

defeitos na camada de tinta. 

 

2.2.8 Ensaios acelerados de corrosão em câmara de névoa salina e 
câmara úmida 

O ensaio de resistência a câmara de nevoa salina consistiu na exposição de 

painéis pintados com dimensões de 15x10cm2 em uma câmara onde foi pulverizada 
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uma solução 5% de cloreto de sódio, de acordo com a ASTM B117-09 [107]. Os 

painéis pintados foram submetidos à exposição na câmara por períodos variados em 

números de horas. As chapas foram cortadas com um “X” passando pelas suas 

diagonais e de forma que a profundidade do corte fosse suficiente para atingir o 

substrato. O ensaio é qualitativo e mostra o grau de resistência à corrosão, de 

aderência, assim como as condições gerais de permeabilidade e resistência à 

umidade. 

O ensaio de resistência a câmara úmida consistiu na exposição dos painéis 

pintados em uma câmara com umidade relativa do ar aproximadamente de 100 % 

com temperatura controlada de 35ºC  2ºC. Este ensaio mede a permeabilidade da 

película de tinta à água durante períodos de tempo, podendo ocorrer o 

empolamento, ou seja, aparecimento de bolhas (blister) na película em 

revestimentos com menor desempenho. 

Os resultados obtidos foram interpretados segundo a norma ASTM D1654-08 

[128]. 
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3. Resultados e discussões 

 

A apresentação dos dados seguirá a ordem cronológica de sua obtenção. 

 

3.1 Influência da concentração do bis-( -trimetoxisililpropil)amina 
(BTSPA)e do tempo de hidrólise na formação de filme sobre o aço 
carbono e aço galvanizado 

A partir dos parâmetros utilizados por Oliveira [16], Aquino [34], Suegama 

[35,37] e van Ooij [118], foi desenvolvido um estudo com o intuito de depositar um 

filme a base do bis-( -trimetoxisililpropil)amina (BTSPA) que proporcionasse 

aumento na resistência a corrosão sobre o aço carbono e sobre o aço galvanizado. 

Sendo assim, foram depositados sobre estes substratos filmes a base de (BTSPA) 

partindo de soluções contendo 1 %, 1, 5 % e 2 % (m/m) de concentração do silano, 

onde o tempo de hidrólise foi inicialmente fixado em 30 minutos. A partir dos 

resultados obtidos, foi fixada a concentração que apresentou melhores resultados 

em termos de resistência à corrosão (1,5 % de BTSPA) e variado, então, o tempo de 

hidrólise em 2 h, 4 h, 6 h e 24 h. As Tabelas 3.1 e 3.2 apresentam as condições de 

concentração e tempo de hidrólise usadas na obtenção dos filmes sobre o aço 

carbono e o aço galvanizado, respectivamente. As amostras foram codificadas com 

o intuito de facilitar sua identificação. 

As Figuras 3.1 e 3.2 apresentam os diagramas de impedância obtidos para 

as amostras CA1%30m, CA15%30m e CA2%30m; e GA1%30m, GA15%30m e 

GA2%30m, respectivamente, após uma hora de imersão em solução de NaCl 0,1 

mol.L-1. Pode-se observar que os valores obtidos de impedância total tanto para o 

aço carbono como para o aço galvanizado revestidos aumentam para maiores 

concentrações de silano, mas esse aumento não ocorre de forma linear, pois para 

as amostras revestidas a partir de solução contendo 1,5 % de BTSPA os valores 

obtidos são próximos aos encontrados para 2 %. 

Nos diagramas de Bode, para as amostras CA1%30m, CA15%30m e 

CA2%30m (Fig. 3.1(B)) pode-se observar a presença de duas constantes de tempo, 

uma em AF (altas frequências) associada à presença do filme de silano na superfície 

do metal e uma constante de tempo em baixas frequências (BF) associada aos 

processos interfaciais entre substrato e a camada depositada. Observa-se que a 
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constante de tempo em BF apresenta-se abrangendo uma maior amplitude de 

frequência em comparação à obtida para a amostra AC, mostrando que para as 

amostras revestidas com a camada a base de BTSPA, o processo de oxidação do 

aço se torna mais lento. 

 

Tabela 3.1 – Condições de obtenção dos filmes de polissilanos em aço carbono em função da 
concentração de BTSPA e do tempo de hidrólise, juntamente com seus respectivos códigos. 

Código 
Concentração 

(% (m/m)) 

Tempo de 

hidrólise 

CA1%30m 1,0 30 min 

CA15%30m 1,5 30 min 

CA2%30m 2,0 30 min 

CA15%2h 1,5 2 h 

CA15%4h 1,5 4 h 

CA15%6h 1,5 6 h 

CA15%24h 1,5 24 h 

 

 

 

Tabela 3.2 – Condições de obtenção dos filmes de polissilanos em aço galvanizado em função da 
concentração de BTSPA e do tempo de hidrólise, juntamente com seus respectivos códigos. 

Código 
Concentração 

(% (m/m)) 

Tempo de 

hidrólise 

GA1%30m 1,0 30 min 

GA15%30m 1,5 30 min 

GA2%30m 2,0 30 min 

GA15%2h 1,5 2 h 

GA15%4h 1,5 4 h 

GA15%6h 1,5 6 h 

GA15%24h 1,5 24 h 
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Figura 3.1 – Diagramas de impedância de (A) Nyquist e (B) Bode para o aço carbono revestido a 
partir de solução contendo 1,0 % (CA1%30m), 1,5 % (CA15%30m) e 2,0 % (CA2%30m) de BTSPA 
hidrolisadas por 30 minutos, após uma hora de imersão em solução de NaCl 0,1 mol.L

-1
. 

 

Na Figura 3.2 é apresentado os diagramas de impedância obtidos para o aço 

galvanizado revestido a partir de solução contendo 1,0 % (GA1%30m), 1,5 % 

(GA15%30m) e 2,0 % (GA2%30m) de BTSPA hidrolisadas por 30 minutos, após 

uma hora de imersão em solução de NaCl 0,1 mol.L-1. Os diagramas do aço 

galvanizado sem revestimento (AG) também é apresentado para efeito de 

comparação. 

No diagrama de Nyquist para o aço galvanizado sem revestimento (AG), Fig. 

3.2(A), pode-se observar a presença de duas constantes de tempo bem definidas, 

uma em altas frequências e outra em baixas frequências. De acordo com Yadav 

(2007), que estudou a resposta de impedância eletroquímica do zinco e do aço 

galvanizado em meio de NaCl 0,05 mol.L-1, a constante de tempo obtida em altas 

frequências está associada a presença de uma camada de produto de corrosão na 

superfície do zinco formada por óxidos e/ou hidróxidos, enquanto que a constante de 

tempo em baixas frequências é atribuída aos processos interfaciais zinco/eletrólito 

[128]. Foram realizados ensaios de impedância com zinco puro sob as mesmas 

condições a que as amostras de aço galvanizado foram submetidas (estes dados 

não são apresentados aqui), onde os diagramas obtidos para o zinco puro 

apresentaram comportamento similar ao obtido para o aço galvanizado, estando 

dessa forma de acordo com a literatura [128]. Dessa forma, a camada de zinco do 

aço galvanizado é suficientemente espessa (~20 microns), não permitindo que o 

eletrólito chegue ao substrato de aço. 
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Para as amostras GA1%30m, GA15%30m e GA2%30m (também na Fig. 

3.2), é observado em Bode a presença de três constantes de tempo. A primeira 

constante de tempo não está totalmente evidente, mas pode ser visualizada pelo 

pequeno ombro formado no diagrama de Bode ângulo de fase vs. log da frequência 

em regiões de AF, sendo que esta pode ser associada à presença de um filme de 

BTSPA sobre substrato. O filme encontrado na superfície do aço galvanizado, para 

estas condições (solução contendo 1 %, 1,5 % e 2 % de BTSPA hidrolisada durante 

30 minutos), não atua efetivamente como barreira. Este comportamento é 

evidenciado pelos baixos valores de ângulo de fase e é associado a um filme 

contendo muitos defeitos, provavelmente causado pela hidrolise incompleta do 

silano em solução. 

A segunda constante é observada em frequências intermediarias, e pode ser 

atribuída à camada de óxidos presente na superfície do zinco e a terceira em BF 

referente aos processos interfaciais entre o revestimento de zinco do aço 

galvanizado e o eletrólito. Observa-se também para as amostras revestidas com o 

silano que a constante de tempo em frequências intermediárias apresentam-se em 

uma faixa de frequência mais ampla e que também ocorre um aumento de seus 

respectivos valores de ângulo de fase, quando comparada à amostra sem 

revestimento (AG). Isto indica que os processos de oxidação do zinco tornam-se 

menos intensos para as amostras revestidas com o silano, pois o mesmo atua como 

uma barreira na superfície do metal dificultando a passagem de íons que aceleram 

os processos interfaciais de oxidação/redução. 

Tendo em vista que a diferença entre as concentrações de BTSPA das 

amostras CA15%30m e CA2%30m é de mais de trinta por cento em valor absoluto, 

e que o aumento nos valores de módulo de impedância proporcionado não se dá de 

forma significativa e não é proporcional, será utilizada então a concentração de  

1,5 % de BTSPA na continuação do estudo. 

Segundo a literatura [19,37], a resistência à corrosão atribuída à camada de 

silano está relacionada à adsorção dos grupos silanóis na superfície do substrato, e 

isto depende diretamente da quantidade destes grupos em solução, sendo assim, o 

tempo de hidrólise torna-se uma variável significativa no processo de deposição da 

camada de silano sobre o substrato. Então, com a finalidade de verificar a influência 

atribuída ao tempo de hidrólise na resistência à corrosão dos revestimentos 
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depositados sobre o aço carbono e sobre o aço galvanizado, foi fixada a 

concentração de BTSPA em 1,5 % e variado o tempo de hidrólise da solução em 

2 h, 4 h, 6 h e 24 h, e ao final do tempo de hidrólise estipulado foram depositados, 

por imersão, os filmes sobre os substratos. 
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Figura 3.2 – Diagramas de impedância de (A) Nyquist e (B) Bode para o aço galvanizado revestido a 
partir de solução contendo 1,0 % (GA1%30m), 1,5 % (GA15%30m) e 2,0 % (GA2%30m) de BTSPA 
hidrolisadas por 30 minutos, após uma hora de imersão em solução de NaCl 0,1 mol.L

-1
. 

 

As Figuras 3.3 e 3.4 apresentam os diagramas de impedância para as 

amostras de aço carbono e aço galvanizado, respectivamente, revestidas a partir da 

solução contendo 1,5 % de BTSPA para tempos de hidrólise crescentes. O eletrólito 

utilizado foi NaCl 0,1 mol.L-1. 

Os resultados obtidos tanto para o aço carbono quanto para o aço 

galvanizado estão concordantes entre si, onde é possível relacionar maiores valores 

de módulo de impedância com o aumento do tempo de hidrólise da solução 

contendo BTSPA, alcançando valores máximos para quatro horas de hidrólise 

(CA15%4h e GA15%4h). 
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Figura 3.3 – Diagramas de impedância de (A) Nyquist e (B) Bode para o aço carbono revestido a 
partir de solução contendo 1,5% de BTSPA hidrolisadas por 30 minutos (CA15%30m), 2 horas 
(CA15%2h), 4 horas (CA15%4h), 6 horas (CA15%6h) e 24 horas (CA15%24h), após uma hora de 
imersão em solução de NaCl 0,1 mol.L

-1
. 
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Figura 3.4 – Diagramas de impedância de (A) Nyquist e (B) Bode para o aço galvanizado revestido a 
partir de solução contendo 1,5% de BTSPA hidrolisadas por 30 minutos (GA15%30m), 2 horas 
(GA15%2h), 4 horas (GA15%4h), 6 horas (GA15%6h) e 24 horas (GA15%24h), após uma hora de 
imersão em solução de NaCl 0,1 mol.L

-1
. 

 

Nos diagramas de Bode para o aço carbono (Fig. 3.3(B)) e para o aço 

galvanizado (Fig. 3.4(B)), observa-se comportamento similar, onde os valores de 

ângulo de fase atribuidos às constantes de tempo em AF tornam-se maiores de 

acordo com o aumento do tempo de hidrólise para até quatro horas de hidrólise. 

Para tempos de hidrólise superiores a quatro horas (6 h e 24 h), os 
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valores de ângulo de fase em AF diminuem. Os valores de ângulo 

de fase obtidos em AF seguem a seguinte ordem: 

GA15%4h>GA15%2h>GA15%6h>GA15%24h>GA15%30m. 

Esta diminuição dos valores de módulo de impedância juntamente com os de 

ângulo de fase em AF para tempos superiores a quatro horas podem ser atribuídos 

provavelmente a condensação das moléculas de BTSPA em solução, o que faz com 

que a quantidade de moléculas disponíveis em solução (Si-OH) ao se adsorverem 

na superfície do metal diminua e também pela possível adsorção de aglomerados  

(Si-O-Si), fazendo com que o filme na superfície do substrato seja menos 

homogêneo, diminuindo dessa forma a proteção contra a corrosão proporcionada 

pela camada de polissilano. 

Visando comparar a morfologia da superfície da amostra que apresentou 

piores (GA1%30m) e melhores (GA15%4h) resultados associados à resistência à 

corrosão, foram obtidas imagens por microscopia eletrônica de varredura (MEV) da 

superfície das respectivas amostras. A Figura 3.5 apresenta as imagens obtidas em 

MEV por elétrons retroespalhados da superfície da amostras GA1%30m (Fig. 

3.5(A)) com aumento de 800X, e para a amostra GA15%4h com aumento de 800X 

(Fig. 3.5(B)) e 1000X (Fig. 3.5(C)). Comparando as imagens da Figura 3.5(A) e 

3.5(B), pode-se observar superfícies similares, mostrando basicamente duas regiões 

distintas. Uma região mais clara e homogênea, região 1, e uma região mais escura e 

com variações em seu contraste, região 2. Na Figura 3.5(C) pode-se observar com 

um aumento maior a região de fronteira (borderline) entre a região 1 e região 2, da 

superficie da amostra GA15%4h. 

Tendo em vista que as imagens apresentadas na Figura 3.5 foram obtidas 

por elétrons retroespalhados e que sua emissão pela superfície da amostra depende 

do número atômico médio local no ponto de incidência do feixe, devido ao fato de 

que os fenômenos de espalhamento elástico são resultados da interação dos 

elétrons com o núcleo dos átomos presentes na amostra. Então, regiões com maior 

número atômico médio aparecerão mais brilhantes na imagem, assim como regiões 

com menor número atômico médio aparecerão mais escuras. Outro fator que 

também pode influenciar nas imagens é a topografia da amostra, onde para regiões 

mais altas também se obterá imagens mais brilhantes [111]. 
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Então, a variação na intensidade das imagens da Figura 3.5 pode ser 

atribuída às irregularidades e falhas no filme, devido provavelmente a uma adsorção 

preferencial em certas regiões na superfície do metal e consequente formação de 

um filme mais espesso em pontos específicos. As regiões mais escuras das 

amostras são as regiões onde há a formação dessa camada mais espessa, pois 

como o filme de silano é formado basicamente por Si, O, C e H (peso atômico 

menor), e este filme está depositado sobre o zinco do aço galvanizado (peso 

atômico maior), então, para que o feixe atinja o substrato será necessário passar 

pela camada de silano, fazendo com que os elétrons retroespalhados apresentem 

baixa intensidade e, consequentemente, a imagens sejam menos brilhantes. 

 

 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

Figura 3.5 – Imagem obtida em MEV por elétrons retroespalhados da superfície da amostra de aço 
galvanizado revestido a partir de solução contendo BTSPA. (A) 1,0 % de BTSPA hidrolisada por 30 
minutos (GA1%30m) com aumento de 800X. (B) 1,5 % de BTSPA hidrolisada por 4 horas 
(GA15%4h) com aumento de 800X. (C) 1,5 % de BTSPA hidrolisada por 4 horas (GA15%4h) com 
aumento de 1000X 

 

Foram também obtidos espectros das analises químicas por energia 

dispersiva de raios-X (EDS) das diferentes regiões encontradas por MEV (Fig. 
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3.6(B) e 3.6(C)) para a amostra GA15%4h. Os espectros ampliados são 

apresentados na Figura 3.6. Observa-se a presença de carbono, oxigênio e silício 

tanto nas regiões claras da superfície da amostra (região 1) quanto nas regiões 

escuras (região 2), além da presença do zinco que é o metal base da amostra, 

comprovando assim a existência de uma camada a base de silano na superfície do 

substrato. 

Pode observar também, pela variação da intensidade dos picos obtidos em 

EDS, que ocorre uma adsorção preferencial em certas regiões na superfície do 

metal, conforme se vê na Fig. 3.5 C e se constata pela maior altura dos picos de 

silício, alumínio, oxigênio e carbono referentes à analise da região 3,  o que acarreta 

na formação de um filme mais espesso nessa região especifica da amostra. Este 

comportamento pode estar associado à adsorção seletiva do filme em certos sítios e 

irregularidades da superfície de zinco (vide Fig. 3.5), o que faz com que a camada a 

base de silano depositada sobre o substrato de aço galvanizado seja heterogênea e 

não atue forma efetiva no bloqueio da passagem de espécies capazes de oxidar o 

metal para longos períodos de contato com um eletrólito. 

 

 

Figura 3.6 – Espectros ampliados da análise química por energia dispersiva de raios-X (EDS) das 
regiões 1, 2 e 3 (Fig. 3.5(B) e 3.5(C)), encontradas na amostra de aço galvanizado revestida a partir 
de solução contendo 1,5 % de BTSPA hidrolisada por 4 horas (AGA15%4h). 

 

Os resultados obtidos pelas medidas eletroquímicas para o aço galvanizado 

revestido com o BTSPA são similares aos obtidos para o aço carbono, sendo assim, 

Região 1 

Região 2 

Região 3 
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para continuidade do trabalho será fixado a concentração de BTSPA em 1,5 % e o 

tempo de hidrólise em quatro horas. 

Tendo em vista a comparação da proteção contra a corrosão proporcionada 

pelo pré-tratamento com BTSPA com o de fosfatização, foram realizados ensaios de 

impedância para estes em tempos crescentes de imersão em meio de NaCl 

0,1 mol.L-1. Os resultados são apresentados na Figura 3.7. 
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Figura 3.7 – Diagramas de impedância de (A) Nyquist e (B) Bode ângulo de fase para o aço carbono 
revestido a partir de solução contendo 1,5% de BTSPA hidrolisada por 4 horas (CA15%4h) e para o 
aço carbono fosfatizado (CFT) após 2h, 8h e 24h de imersão em solução de NaCl 0,1 mol.L

-1
. 

 

Para duas horas de imersão, os valores de impedância total obtidos para a 

amostra CA15%4h apresentam-se ligeiramente superiores aos obtidos para a 

amostra fosfatizada, porém na mesma ordem de grandeza, o que mostra que a 

resistência à passagem de espécies capazes de oxidar o substrato para estas duas 

amostras são comparáveis. Para as duas amostras é observada a diminuição do 

diâmetro do arco capacitivo, resultado da formação de caminhos condutivos pelo 

revestimento devido à penetração da água e de espécies capazes de oxidar o 

substrato [130]. 

Para maiores tempos é possível verificar o efeito proporcionado pelo eletrólito 

nos revestimentos, onde para oito horas de imersão o efeito barreira proporcionado 

pela camada de silano apresenta-se inferior ao efeito protetor proporcionado pela 
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amostra fosfatizada e que, mesmo para vinte e quatro horas de imersão, a amostra 

fosfatizada apresenta resistência à corrosão superior à amostra CA15%4h. Os 

diagramas de Bode de ângulo de fase vs frequência (Fig. 3.7(B)) mostram que para 

duas horas de imersão a constante de tempo atribuída ao aço fosfatizado (CFT) está 

deslocada para a região de maiores frequências em comparação a amostra revestida 

pelo silano, e que esta constante de tempo também apresenta maior valor de ângulo 

de fase. Em maiores tempos de imersão observa-se, para todas as amostras, o 

deslocamento das constantes de tempo para mais baixas frequências, indicando a 

permeação do eletrólito através do revestimento, e que os valores de ângulo de fase 

para a amostra fosfatizada mantêm-se ligeiramente superiores àqueles da amostra 

revestida pelo silano. 

Estes resultados mostram a possibilidade da utilização do pré-tratamento com 

o silano BTSPA em sistemas de pintura, devido ao fato de apresentar resistência à 

corrosão comparável ao pré-tratamento usual no processo de pintura industrial, a 

fosfatização. 

 

 

3.2 Avaliação do desempenho contra a corrosão do pré-tratamento à 

base do bis-( -trimetoxisililpropil)amina (BTSPA) em sistema de 
pintura para o aço carbono 

As propriedades protetoras de um revestimento são determinadas por um 

complexo mecanismo que inclui a ação de diferentes fatores atuando de forma 

conjunta. O comportamento de um sistema protetor depende de [131-135]: (a) 

propriedades dielétricas do revestimento, (b) aderência do revestimento ao substrato, 

(c) absorção de água e oxigênio pelo revestimento; (d) penetração de íon pelo 

revestimento, (e) presença de pigmentos e aditivos inibidores, (f) envelhecimento do 

revestimento, (g) defeitos mecânicos, (h) características da superfície dos substratos 

metálicos, (i) pré-tratamento superficial; (j) das condições ambientais, e (k) reações 

eletroquímicas complexas na interface metal/revestimento após a permeação de água 

e oxigênio. Quaisquer modificações em uma destas variáveis poderá apresentar 

como resposta alterações em suas propriedades anti-corrosivas. 
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Sendo assim, com o intuito de avaliar o desempenho do sistema de pintura 

sobre o aço carbono utilizando como pré-tratamento a silanização, foram 

confeccionados cdp’s de aço carbono pré-tratados a partir de solução contendo 1,5 % 

de BTSPA hidrolisada por quatro horas (silanizados) e submetidos ao processo de 

pintura eletroforética (e-coat) à base de resina epóxi, sendo estes nomeados neste 

trabalho como CASLP. Foram realizados ensaios comparativos em cdp’s de aço 

carbono pintados sem pré-tratamento (ACP) e em cdp’s de aço fosfatizado e pintado 

(CFTP). Tanto a fosfatização quanto a pintura eletroforética dos cdp’s foram 

realizadas na empresa Vagly Paint. 

As Figuras 3.8 e 3.9 apresentam os diagramas de impedância obtidos para os 

cdp’s pintados após 48h e 480h de imersão em solução de NaCl 3,5% (m/m), 

respectivamente. Tanto para 48 h quanto para 480 h de imersão temos a seguinte 

ordem nos valores de impedância total: CFTP>CASLP>ACP. Em 48 h de imersão 

verifica-se apenas uma constante de tempo para as amostras CFTP e CASLP, que 

pode ser associado à camada de tinta na superfície do metal. Para a amostra ACP, já 

é possível observar, neste mesmo tempo de imersão (48 h), a presença de uma 

segunda constante de tempo referente aos processos interfaciais entre 

metal/eletrólito, mostrando que para a amostra sem pré-tratamento (ACP) a 

penetração do eletrólito pela camada de tinta se dá de forma mais rápida, alcançando 

primeiramente o substrato. 

Os dados apresentados na Figura 3.8(B) indicam que o eletrólito já penetrou 

pela microporosidade do revestimento. A tendência para uma seção horizontal do 

diagrama em baixas frequências é uma característica deste fenômeno. A magnitude 

do módulo de impedância na região de baixas frequências geralmente diminui para 

maiores tempos de imersão, até que o filme esteja saturado com o eletrólito, o que 

está diretamente associado à facilidade com que ocorre absorção deste pelo filme e 

também à sua porosidade [136]. As propriedades protetoras do revestimento são 

essencialmente determinadas pela taxa de penetração da água através da camada 

isolante e também pela adesão entre o revestimento e o substrato. Caso ocorra a 

percolação da água até a interface metal/revestimento, as reações de oxidação do 

metal iniciarão seguido da delaminação da camada inicialmente protetora [137]. 

Para 480 h de imersão (Fig. 3.9) é possível observar a presença de duas 

constantes de tempo bem definidas para todas as amostras: a primeira, no caso das 
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amostras CFTP e CASLP, está associada ao revestimento total, ou seja, tinta + pré-

tratamento e a segunda, aos processos de difusão que pode se dar através dos 

produtos de corrosão formados nos poros do revestimento e na interface 

revestimento/metal. Os processos relacionados a difusão são confirmados pelos 

valores de CPEdc – P (α) próximos a 0,5, obtidos para estas amostras. A presença de 

uma segunda constante de tempo é visto a partir de 72 h de imersão para a amostra 

CASLP e de 360 h para a amostra CFTP, o que mostra que o eletrólito percolou o 

revestimento alcançando o substrato primeiro para a amostra ACP, seguido da 

CASLP e por fim a CFTP. Em Bode, pode-se observar também que a constante de 

tempo relacionada com o revestimento abrange uma maior faixa de frequência, 

apresentando maiores valores de ângulo de fase, para a amostra CFTP, seguida da 

CASLP e, apresentando menores valores a amostra ACP. 

A diferença entre os valores de módulo de impedância (Fig. 3.9(B)) obtidos 

para ACP, CFTP e CASLP, está associada à passagem de espécies agressivas 

como água, íons e oxigênio, através da camada de tinta que alcançam a interface 

metal/revestimento, sendo esta passagem mais intensa para ACP e menos intensa 

para CFTP. Quanto maior a quantidade de espécies que percolam o revestimento e, 

consequentemente, alcançam as ligações Fe-O-Si, maior a probabilidade de que 

estas se rompam e facilitem o ataque ao substrato, sendo maior a taxa de corrosão 

do metal. O patamar horizontal observado em frequências intermediárias nos valores 

do módulo de impedância é característica de início de delaminação do revestimento 

pela formação de produtos de corrosão [137], o que mostra que para as amostra ACP 

e CASLP, neste tempo de imersão, este processo já se iniciava. Outra interpretação 

possível é que os fenômenos estejam sendo controlados por difusão, onde os valores 

obtidos de CPE-T ( ) para as amostras CFTP e CASLP próximos a 0,5 indicam tal 

comportamento.  
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Figura 3.8 – Diagramas de impedância de (A) Nyquist (B) Bode módulo de impedância para o aço 
carbono pintado (ACP), aço carbono pré-tratado com o BTSPA e pintado (CASLP) e aço carbono 
fosfatizado e pintado (CFTP) após 48h de imersão em solução de NaCl 3,5% (m/m). 
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Figura 3.9 – Diagramas de impedância (A) Nyquist e (B) Bode para o aço carbono pintado (ACP), 
aço carbono pré-tratado com o BTSPA e pintado (CASLP) e aço carbono fosfatizado e pintado 
(CFTP) após 480h de imersão em solução de NaCl 3,5% (m/m). 

 

A resistência à corrosão proporcionada pelo pré-tratamento a base de silano 

está intimamente relacionada à formação das ligações Me-O-Si na superfície do 

metal, sendo que estas não são totalmente estáveis para maiores tempos de imersão 

[25]. Quando exposta a uma grande quantidade de água pode ocorrer o 

deslocamento do equilíbrio, onde as ligações de  se hidrolisam 

novamente formando grupos hidrofílicos  e , de acordo com a eq.10 
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(item 1.4.2.2). Esta “re-hidrólise” destrói a hidrofobicidade superficial do metal, 

imposta anteriormente pelo filme de silano, sendo a supressão à passagem de água 

através da película de silano essencial para que se mantenha boa adesão entre o 

filme de silano e o substrato e consequentemente à camada de tinta. 

Para uma interpretação mais precisa dos dados de impedância, os diagramas 

obtidos experimentalmente para as amostras ACP, CFTP e CASLP com diferentes 

tempos de imersão foram ajustados utilizando circuitos elétricos equivalentes (CEE). 

O ajuste revelou a necessidade da utilização de dois CEE diferentes, apresentados 

na Figura 3.9, necessários para a interpretação da evolução das respostas de 

impedância: um CEE com apenas uma constante de tempo (Fig. 3.10(A)), e outro 

com duas constantes de tempo (Fig. 3.10(B)). Onde Rs é a resistência do eletrólito 

entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo de referência; Rf é a resistência do filme ou 

resistência dos poros, Rtc a resistência à transferência de carga ou resistência de 

polarização; CPEf o elemento de fase constante que representa a capacitância do 

filme; e CPEdc o elemento de fase constante que representa a capacitância da dupla 

camada. CPE corresponde ao elemento de fase constante, constituído pela 

admitância CPE-T e seu expoente CPE-P. Quando o valor do CPE-P for igual a 1, o 

CPE corresponderá a um capacitor ideal (C), se este valor for igual a 0,5 é sugerida 

uma resposta controlada por difusão ou de um material poroso, e valores  

0,5<CPE-P<1 são associados a heterogeneidades, rugosidades ou por distribuição 

de corrente não-homogênea na superfície [138,139]. 

 

 

 

Figura 3.10 – Circuitos elétricos equivalentes utilizados para ajustar os dados de impedância para os 
cdp’s pintados em meio de NaCl 3,5 % (m/m). (A) após 48 horas de imersão; (B) após 480 horas de 
imersão. 

 

Assume-se geralmente que os elementos do circuito elétrico equivalente são 

correlacionados com as propriedades anti-corrosivas do sistema de pintura [140], 

Rs CPEf

Rf

Element Freedom Value Error Error %

Rs Fixed(X) 8506 N/A N/A

CPEf-T Free(+) 1,14E-10 N/A N/A

CPEf-P Free(+) 0,92862 N/A N/A

Rf Free(+) 2,778E08 N/A N/A

Data File:

Circuit Model File: C:\Documents and Settings\senai\Meus documentos\Meus arquivos recebidos\Modelo completo-3RC (1).mdl

Mode: Run Fitting / All Data Points (1 - 1)

Maximum Iterations: 100

Optimization Iterations: 0

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Calc-Modulus

Rs CPEf

Rf CPEdc

Rtc

Element Freedom Value Error Error %

Rs Fixed(X) 8506 N/A N/A

CPEf-T Free(+) 1,14E-10 N/A N/A

CPEf-P Free(+) 0,92862 N/A N/A

Rf Free(+) 2,778E08 N/A N/A

CPEdc-T Free(+) 1,051E-11 N/A N/A

CPEdc-P Free(+) 2,2927E-08 N/A N/A

Rtc Free(+) 1,752E11 N/A N/A

Data File:

Circuit Model File: C:\Documents and Settings\senai\Meus documentos\Meus arquivos recebidos\Modelo completo-3RC (1).mdl

Mode: Run Fitting / All Data Points (1 - 1)

Maximum Iterations: 100

Optimization Iterations: 0

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Calc-Modulus

(A) 

(B) 
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então temos: a resistência do filme (Rf), que é a resistência do fluxo iônico e 

descreve os caminhos de baixa resistência para a penetração do eletrólito curto-

circuitando o revestimento orgânico, é também uma medida da porosidade e da 

degradação do revestimento. Cf é a capacitância do dielétrico e seu valor pode ser 

associado à absorção de água; a resistência à transferência de carga (Rtc) e 

capacitância de dupla camada (Cdc) são parâmetros utilizados para definir a 

delaminação do revestimento e o início da corrosão em sua interface com o 

substrato [141]. Em geral, um sistema metal/revestimento que apresenta um bom 

desempenho em termos de proteção contra a corrosão é caracterizado por maiores 

valores de Rf e Rtc e menores valores de Cf e Cdl, quando comparados à sistemas 

com baixo desempenho. 

Um revestimento orgânico ideal comporta-se como um dielétrico, ou seja, um 

isolante elétrico, proporcionando uma impedância basicamente capacitiva. Este 

comportamento é eletricamente equivalente à Cf em paralelo com Rf. Entretanto, os 

diagramas de impedância de metais revestidos com revestimento orgânico imersos 

em um eletrólito de resistência Rs apresentam desvios em seu comportamento como 

resultado da presença de heterogeneidades na superfície do substrato e do filme, 

onde se faz necessária a substituição da capacitância do revestimento (Cf) pelo 

elemento CPEf, como pode ser visto no CEE da Figura 3.10(A). Quando o eletrólito 

alcança o substrato, iniciam-se as reações eletroquímicas na interface 

metal/revestimento, que pode ser caracterizado pela resistência à transferência de 

carga (Rtc) em paralelo com a capacitância da dupla camada (Cdc), como o modelo 

apresentado para Figura 3.10(B). Devido à oxidação do metal e consequente 

formação de produtos de corrosão na interface metal/revestimento, dependendo de 

suas características, estes podem atuar como barreira nos poros e/ou nos defeitos 

do revestimento. Isto faz com que a transferência de cargas na camada se torne 

mais lenta, diminuindo a intensidade dos processos de corrosão, pois os processos 

são controlados pela difusão do oxigênio. Este comportamento está de acordo com 

os valores de  do CPEdc encontrados para as amostras CFTP e CASLP – pois para 

valores de  próximos a 0,5 é sugerido controle por difusão – podendo ser 

associado ao melhor desempenho na proteção contra corrosão para estas duas 

amostras comparadas com a amostra ACP, que apresentou valores de  superiores 

a 0,7. 
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Tabela 3.3 – Valores dos parâmetros do circuito elétrico equivalente obtidos a partir do ajuste dos 
dados experimentais para a amostra ACP. O erro em porcentagem (%) associado a cada valor 
estimado encontra-se em parênteses. 

Tempo 

/ h 

Rs 

(Ωcm
2
) 

CPEf –T 

(nFcm
-2 

s
(α-1)

) 

CPEf – P 

(α) 

Rf 

(GΩcm
2
) 

CPEdc – T 

(nFcm
-2 

s
(α-1)

) 

CPEdc – P 

(α) 

Rtc 

(MΩcm
2
) 

24 734 0,52 (3,07) 0,90 (0,44) 1,93 (3,54) - - - 

48 725 0,51 (1,40) 0,90 (N/A) 0,21 (6,37) 2,6 (8,17) 0,7 884 (5,93) 

72 698 0,54 (1,32) 0,90 (N/A) 0,04 (3,18) 6,5 (3,39) 0,79 420 (3,98) 

96 751 0,55 (1,44) 0,90 (N/A) 0,02 (2,75) 12,5 (3,04) 0,79 267 (4,30) 

120 697 0,55 (1,46) 0,90 (N/A) 0,01 (2,43) 19,9 (2,80) 0,79 217 (4,70) 

240 731 0,55 (1,50) 0,90 (N/A) 0,006 (1,87) 75,8 (2,99) 0,79 61,6 (4,92) 

480 877 0,35 (0,55) 0,90 (N/A) 0,001 (0,50) 508 (1,18) 0,7 5,5 (1,51) 

720 885 0,30 (2,31) 0,97 (0,21) 0,001 (0,41) 515 (0,55) 0,74 (0,48) 25,8 (3,29) 

 

A partir dos modelos dos circuitos elétricos equivalentes propostos, foram 

extraídos seus respectivos parâmetros por meio de ajustes dos dados 

experimentais, estes valores, juntamente com suas respectivas % de erro, obtidos 

para tempos crescentes de imersão são apresentados nas Tabelas 3.3, 3.4 e 3.5, 

para as amostras ACP, CFTP e CASLP, respectivamente. Para melhor visualização, 

e também melhor interpretação dos dados, os valores da componente Rf foram 

colocados em um gráfico e são apresentados na Figura 3.11. 

Na Figura 3.11 são apresentados os valores de Rf para até 960 horas de 

imersão para as amostras ACP, CFTP e CASLP. Pode-se observar que todos os 

valores de Rf obtidos para CASLP são superiores aos valores obtidos para ACP e 

inferiores aos encontrados para CFTP e que, para todas as amostras, os valores de 

Rf diminuem gradativamente até 360 horas, onde para tempos superiores de 

imersão estes valores mantêm-se constantes. A diminuição observada nos valores 

de Rf está associada à passagem do eletrólito pelo filme, mostrando que a camada 

de revestimento se torna menos protetora para maiores tempos de imersão, 

tornando, dessa forma, o substrato susceptível à oxidação para maiores tempos de 

imersão. A absorção do eletrólito pelo revestimento durante períodos prolongados 
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pode ocasionar falhas na proteção do substrato, as mais comuns encontradas nos 

revestimentos orgânicos sobre metais são a delaminação e o empolamento 

(formação de bolhas), sendo que os mecanismos que produzem estes dois tipos de 

falhas são similares. 

 

Tabela 3.4 – Valores dos parâmetros do circuito elétrico equivalente obtidos a partir do ajuste dos 
dados experimentais para a amostra CFTP. O erro em porcentagem (%) associado a cada valor 
estimado encontra-se em parênteses. 

Tempo 

/ h 

Rs 

(Ωcm
2
) 

CPEf –T 

(nFcm
-2 

s
(α-1)

) 

CPEf – P 

(α) 

Rf 

(GΩcm
2
) 

CPEdc – T 

(nFcm
-2 

s
(α-1)

) 

CPEdc – P 

(α) 

Rtc 

(GΩcm
2
) 

24 732 0,29 (0,77) 0,96 (0,11) 251 (16,8) - - - 

48 722 0,30 (0,77) 0,96 (0,11) 387 (38,5) - - - 

72 632 0,32 (1,91) 0,96 (0,25) 6,54 (4,48) - - - 

120 695 0,30 (1,87) 0,96 (0,22) 1,48 (22,5) - - - 

360 736 0,54 (3,24) 0,96 (0,38) 0,39 (12,4) 2,3 (15,6) 0,69 (11,9) 1,2 (15,14) 

480 744 0,55 (1,24) 0,90 (0,31) 0,13 (10,9) 4,7 (8,02) 0,52 (11,3) 0,96 (24,4) 

720 738 0,4 (3,26) 0,94 (0,38) 0,05(4,60) 14,9 (3,27) 0,6 (N/A) 0,85 (13,24) 

 

Segundo Gay apud Greenfield e Scantlebury (2000), a formação de bolhas 

(blister) nos revestimentos sobre metais se dá pela percolação do eletrólito pela 

camada de tinta que alcança o substrato e, devido à presença de íons tais como o 

cloreto, ocorre a formação de sítios anódicos e catódicos na interface 

metal/revestimento [142]. Na região anódica ocorre oxidação do metal, liberando 

íons , segundo eq.14 e eq.17; e na região catódica ocorre a formação de íons 

, segundo eq.2. A região catódica fica então com acúmulo de cargas negativas, 

fazendo com que íons  sejam atraídos, mantendo assim a eletroneutralidade da 

região [142]. 
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Tabela 3.5 – Valores dos parâmetros do circuito elétrico equivalente obtidos a partir do ajuste dos 
dados experimentais para a amostra CASLP. O erro em porcentagem (%) associado a cada valor 
estimado encontra-se em parênteses. 

Tempo 

/ h 

Rs 

(Ωcm
2
) 

CPEf –T 

(nFcm
-2 

s
(α-1)

) 

CPEf – P 

(α) 

Rf 

(GΩcm
2
) 

CPEdc – T 

(nFcm
-2 

s
(α-1)

) 

CPEdc – P 

(α) 

Rtc 

(GΩcm
2
) 

24 660 0,55 (4,06) 0,91 (0,62) 5,7 (6,82) - - - 

48 875 0,44 (1,59) 0,97 (N/A) 0,23 (51,4) - - - 

72 645 0,35 (1,51) 0,96 (0,18) 0,49 (3,49) 1,9 (3,67) 0,6 (N/A) 4,3 (7,58) 

96 650 0,36 (1,38) 0,96 (0,17) 0,48 (2,14) 3,3 (3,08) 0,65 (N/A) 3,5 (8,14) 

120 666 0,36 (1,47) 0,95 (0,18) 0,39 (1,98) 4,2 (2,91) 0,65 (N/A) 3,7 (10,91) 

240 655 0,37 (1,78) 0,96 (0,20) 0,05 (1,28) 22 (2,27) 0,55 (N/A) 0,58 (9,95) 

360 694 0,36 (1,59) 0,96 (0,19) 0,02 (0,96) 40 (1,61) 0,55 (N/A) 0,41 (9,54) 

 

As reações que ocorrem nas regiões anódicas e catódicas são: 

áreas anódicas 

     (14) 

    (17) 

áreas catódicas 

    (2) 

    (18) 

 

Devido à alcalinização nos sítios catódicos, a adesão do filme é 

comprometida e, ao passo que são produzidas substâncias osmoticamente ativas na 

interface metal/tinta, a passagem de água através do filme é favorecida formando-

se, assim, bolhas na interface metal/revestimento, gerando dessa forma o 

empolamento do revestimento. 
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Figura 3.11 – Evolução dos valores de resistência do filme em função do tempo de imersão para o 
aço carbono pintado (ACP), aço carbono fosfatizado pintado (CFTP) e aço carbono pré-tratado com o 
BTSPA pintado (CASLP). 

 

A Figura 3.12 representa esquematicamente as etapas de formação de uma 

bolha por pressão osmótica em um substrato protegido com um revestimento 

polimérico. A Figura 3.12(A) mostra a etapa inicial do processo de empolamento, 

onde o eletrólito percola o revestimento, ou pela presença de poros ou defeitos 

mecânicos, e alcança o substrato. Iniciam-se então os processos de oxidação do 

metal, onde pela alcalinidade da região, são atraídos contra-íons. Estes contra-íons, 

inicialmente formam uma solução insaturada sob o revestimento. No decorrer do 

tempo, íons  vão sendo gerados e contra-íonsvão sendo difundidos, até a 

saturação da solução, na região catódica, conforme ilustrado na Figura 3.12(B). 

Devido à pressão osmótica formada pelo aumento da concentração dos contra-íons, 

ocorre a passagem de quantidades maiores de água, fazendo com que ocorra a 

formação de uma bolha sob o revestimento e consequentemente empolamento da 

camada (Fig. 3.12(C)) [142]. 
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Figura 3.12 – Etapas da formação de uma bolha na interface metal/revestimento por pressão 
osmótica [142]. 

 

 

Figura 3.13 – Possíveis falhas obtidas em um substrato metálico protegidas com um revestimento 
polimérico danificado [142]. 

 

Assim como o empolamento, a delaminação também é o resultado da 

alcalinidade na interface devido aos processos catódicos sob o revestimento, 

estando associadas com falhas, inerentes ou induzidas, no revestimento. Os 

elementos necessários para o prosseguimento do processo de delaminação são a 

água, oxigênio e elétrons livres, sendo estes últimos advindos da reação anódica. A 

Figura 3.13 ilustra a formação do empolamento e da delaminação de um metal 

protegido com um revestimento polimérico [142]. 

Associando esses tipos de falhas com o sistema em estudo, pode-se afirmar 

que a amostra de aço fosfatizado pintado apresenta maior resistência à falhas por 

empolamento ou por delaminação, devido a atuação de forma mais efetiva contra a 



104 
 

passagem de espécies pela camada de tinta aplicada sobre o metal, proporcionando 

um caráter mais protetor contra a corrosão do que o pré-tratado com o BTSPA. 

Nas Figuras 3.14 e 3.15 são apresentadas as imagens de estéreo-

microscópio óptico para as amostras após os testes de aderência e flexibilidade, 

respectivamente. A partir das imagens observa-se que não houve desplacamento da 

camada de tinta para todas as amostras analisadas (ACP, CFTP e CASLP), obtendo 

classificação grau 5B, segundo ASTM D3359-09. Devido às amostras apresentarem 

desempenho semelhante em termos de aderência para os diferentes pré-

tratamentos, não foi possível estabelecer diferenças com relação a essa propriedade 

para os pré-tratamentos estudados. O mesmo foi encontrado para o teste de 

flexibilidade (Fig. 3.15). 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 3.14 – Imagens de estéreo-microscópio óptico para (a) aço carbono pintado (ACP), aço 
carbono fosfatizado e pintado (CFTP) e aço carbono pré-tratado com o BTSPA e pintado, após o 
ensaio de aderência. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 3.15 – Imagens de estéreo-microscópio óptico para (a) aço carbono pintado (ACP), aço 
carbono fosfatizado e pintado (CFTP) e aço carbono pré-tratado com o BTSPA e pintado, após 
ensaio de flexibilidade. 

 

Tendo em vista que os resultados obtidos nos ensaios eletroquímicos para o 

aço carbono pré-tratado com BTSPA e pintado não foram superiores aos obtidos 
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para o aço fosfatizado e pintado, não foi dada continuidade nos estudos para o aço 

galvanizado pré-tratado com o BTSPA. 

 

 

3.3 Estudo da influência da concentração do bis-1,2-
[(trietoxisilil)propil]tetrassulfeto (BTESPT) e de íons de Ce4+ e do 
tempo de hidrólise da solução na formação de um filme na 
superfície do aço galvanizado (AG) 

Estudos realizados demonstraram a viabilidade da utilização de revestimentos 

protetores contra a corrosão a base de bis-1,2-[(trietoxisilil)propil]tetrassulfeto 

(BTESPT) modificados com nanopartículas de CeO2, e também seus sais, aplicados 

sobre o aço galvanizado [51,85,122,123]. Partindo de alguns parâmetros iniciais, tais 

como concentração de silano e de íons de cério, foi desenvolvido um estudo visando 

a obtenção de revestimentos que proporcionassem aumento na resistência a 

corrosão para o aço galvanizado em meio de NaCl 0,1 mol.L-1. Foi utilizado um 

planejamento fatorial como ferramenta estatística, visando facilitar o estudo destes 

filmes, pois esta possibilita a interpretação dos resultados considerando todos os 

parâmetros experimentais envolvidos, além de fornecer o efeito das possíveis 

interações entre as variáveis selecionadas. 

Para elaborar um planejamento fatorial de experimentos é importante 

determinar as variáveis independentes, ou seja, as que interferem no sistema e que 

serão estudadas, e quais os níveis de variação de cada uma delas. Neste estudo, o 

projeto experimental consistiu de três variáveis independentes, sendo que duas 

variáveis em três níveis de variação e uma variável independente em apenas dois 

níveis de variação (32 x 21), resultando em uma matriz contendo 18 ensaios, onde se 

estudam as variáveis: tempo de hidrólise (120, 240 e 360 min), concentração de íons 

Ce4+ (10, 50 e 90 ppm) e concentração de silano (2% e 3% em massa), fixados 

tendo como base estudos anteriores [122]. Os níveis de variação para cada variável 

foram codificados do mínimo valor para o máximo, ou seja, de –1 a +1, sendo que o 

valor intermediário é 0. Exemplificando no caso do tempo de hidrólise, -1 é referente 

a 120 min, 0 referente a 240 min e +1 a 360 min. Essa codificação é utilizada para 

facilitar a construção dos planejamentos experimentais, removendo as unidades de 

medida dos fatores de controle, padronizando dessa forma a distância ao longo dos 
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eixos [143]. Foram utilizadas como variáveis dependentes ou resposta, o valor da 

impedância real (obtido em 30 mHz), da resistência de polarização linear (Rp) e do 

ângulo de contato. 

A matriz de ensaios do planejamento estatístico contendo as variáveis 

independentes com os valores codificados juntamente com as variáveis resposta 

são apresentados na Tabela 3.6. 

 

Tabela 3.6 – Matriz de ensaios para as variáveis independentes codificadas: tempo de hidrólise, 
concentração de íons de Ce

4+
 e concentração de BTESPT, tendo como resposta (variáveis 

dependentes) os valores da impedância real (em 30 mHz), resistência de polarização linear (Rp) e 
ângulo de contato. 

Variáveis Independentes Variáveis Dependentes 

Número 

do 

Ensaio 

Tempo de 

hidrólise 

(min) (x1) 

[Ce4+] 

(ppm) 

(x2) 

[BTESPT] 

(%m/m) 

(x3) 

Impedância 

(Zreal) a  

30 mHz 

(k  cm²) 

Resistência de 

Polarização 

Linear (Rp) 

(k  cm²) 

Ângulo de 

Contato 

(graus) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

120 (-1) 10 (-1) 2,0 (-1) 1,62 1,9 92,4 

120 (-1) 10 (-1) 3,0 (+1) 2,66 3,13 94,2 

120 (-1) 50 (0) 2,0 (-1) 12,98 15,8 98,2 

120 (-1) 50 (0) 3,0 (+1) 1,63 1,92 93,1 

120 (-1) 90 (+1) 2,0 (-1) 5,59 6,58 95,4 

120 (-1) 90 (+1) 3,0 (+1) 12,2 14,4 100,3 

240 (0) 10 (-1) 2,0 (-1) 2,43 2,85 94,4 

240 (0) 10 (-1) 3,0 (+1) 2,88 3,39 94,8 

240 (0) 50 (0) 2,0 (-1) 34,8 37,8 108,6 

240 (0) 50 (0) 3,0 (+1) 6,18 7,27 97,3 

240 (0) 90 (+1) 2,0 (-1) 32,6 36,9 105,4 

240 (0) 90 (+1) 3,0 (+1) 30,9 37,4 103,1 

360 (+1) 10 (-1) 2,0 (-1) 1,43 1,79 91,8 

360 (+1) 10 (-1) 3,0 (+1) 1,92 2,47 94,8 

360 (+1) 50 (0) 2,0 (-1) 3,14 2,14 95,1 

360 (+1) 50 (0) 3,0 (+1) 2,30 2,79 95,2 

360 (+1) 90 (+1) 2,0 (-1) 10,1 15,0 99,1 

360 (+1) 90 (+1) 3,0 (+1) 14,6 17,9 100,9 

 

Os cálculos e gráficos apresentados no estudo do efeito proporcionado pelas 

variáveis foram gerados com o auxílio do software STATISTICA® versão 7. O nível 

de confiança foi fixado em 95% e significância p = 0,05, onde p é a probabilidade da 

hipótese de que a variável não exerça efeito sobre a resposta ser verdadeira. 
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Quanto menor o valor de p, maior a probabilidade de que a variável tenha efeito ou 

influência sobre a resposta. 

As Tabelas 3.7, 3.8 e 3.9 mostram o efeito de cada variável independente e 

suas relações lineares e quadráticas nas variáveis resposta impedância real (Zr), 

resistência de polarização linear (Rp) e ângulo de contato, respectivamente. 

 

Tabela 3.7 – Coeficientes de regressão do modelo e efeitos das variáveis: tempo de hidrólise, 
concentração de BTESPT e concentração de Ce

4+
, para a resposta da impedância real (Zr) a 30 mHz. 

Variável 
Independente 

Efeito Student (t) 
Probabilidade 

(p) 
Coeficiente 
do Modelo 

Erro Padrão 

Termo 
Constante 

9,999 9,75 0,001 * 9,99 1,03 

Tempo de 
Hidrólise (x1) 

-0,542 -0,216 0,834 -0,271 2,51 

Tempo de 
Hidrólise (x1

2
) 

12,4 5,72 0,001 * 6,22 2,17 

[Ce
4+

] (x2) 15,5 6,18 0,001 * 7,76 2,51 

[Ce
4+

] (x2
2
) 0,265 0,122 0,906 0,132 2,17 

[BTESPT] (x3) -3,27 -1,59 0,145 -1,63 2,05 

x1
2
*x2 10,2 3,82 0,004 * 5,09 2,66 

x1
2
*x3 -5,03 -2,31 0,046 * -2,52 2,17 

x2
2
*x3 -7,76 -3,57 0,006 * -3,88 2,17 

R2= 0,92 para o modelo. 
* indica os valores de p para as variáveis e relações estatisticamente significativas para o 

modelo 

 

Ao comparar os três modelos propostos, observa-se que a única variável 

independente que apresenta relação linear com valor de p significativo, ou seja, 

menor que 0,05, é a concentração de Ce4+ (x2) e a única que apresenta relação 

quadrática significativa é o tempo de hidrólise (x1
2). Para as interações entre as 

variáveis, as que apresentam maiores significâncias nos modelos são as interações 

entre o tempo de hidrólise quadrático e a concentração de Ce4+ (x1
2 * x2), tempo de 

hidrólise quadrático e a concentração de BTESPT (x1
2 * x3), e a concentração de 

Ce4+ quadrática e a concentração de BTESPT (x2
2 * x3). 
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Tabela 3.8 – Coeficientes de regressão do modelo e efeitos das variáveis: tempo de hidrólise, 
concentração de BTESPT e concentração de Ce

4+
, para a resposta de resistência a polarização (Rp). 

Variável 
Independente 

Efeito Student (t) 
Probabilidade 

(p) 
Coeficiente 
do Modelo 

Erro Padrão 

Termo 
Constante 

11,8 9,77 0,001 * 11,7 1,20 

Tempo de 
Hidrólise (x1) 

-0,280 -0,095 0,927 -0,140 2,95 

Tempo de 
Hidrólise (x1

2
) 

13,8 5,39 0,001 * 6,89 2,55 

[Ce
4+

] (x2) 18,8 6,38 0,001 * 9,39 2,95 

[Ce
4+

] (x2
2
) -0,685 -0,269 0,795 -0,342 2,55 

[BTESPT] (x3) -3,35 -1,39 0,201 -1,68 2,41 

x1*x2
2
 -4,60 -1,47 0,179 -2,30 3,12 

x1
2
*x2 11,4 3,66 0,006 * 5,72 3,12 

x1
2
*x3 -4,88 -1,91 0,092 -2,44 2,55 

x2
2
*x3 -8,44 -3,31 0,011 * -4,22 2,55 

R2= 0,93 para o modelo. 
* indica os valores de p para as variáveis e relações estatisticamente significativas para o 

modelo 

 

Tabela 3.9 – Coeficientes de regressão do modelo e efeitos das variáveis: tempo de hidrólise, 
concentração de BTESPT e concentração de Ce

4+
, para a resposta ângulo de contato. 

Variável 
Independente 

Efeito Student (t) 
Probabilidade 

(p) 
Coeficiente 
do Modelo 

Erro Padrão 

Termo 
Constante 

97,4 253 0,000 * 97,4 0,384 

Tempo de 
Hidrólise (x1) 

0,550 0,584 0,575 0,275 0,941 

Tempo de 
Hidrólise (x1

2
) 

4,72 5,80 0,001 * 2,36 0,815 

[Ce
4+

] (x2) 6,97 7,40 0,001 * 3,48 0,941 

[Ce
4+

] (x2
2
) 0,700 0,859 0,415 0,350 0,815 

[BTESPT] (x3) -0,744 -0,969 0,361 -0,372 0,769 

x1
2
*x2 2,012 2,02 0,079 1,01 0,998 

x1
2
*x2

2
 2,12 2,45 0,040 * 1,06 0,864 

x1
2
*x3 -2,74 -3,36 0,010 * -1,37 0,815 

x2
2
*x3 -3,52 -4,31 0,003 * -1,76 0,815 

R2 = 0,94 para o modelo. 
* indica os valores de p para as variáveis e relações estatisticamente significativas para o 

modelo 
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Os valores dos coeficientes de correlação encontrados para os modelos 

propostos foram R2=0,92, R2=0,93 e R2=0,94 para Zr, Rp e ângulo de contato, 

respectivamente. Deve se ressaltar a coerência dos resultados encontrados para as 

três variáveis de resposta. 

O efeito das variáveis e relações estimados pelos modelos pode ser vistos 

nos diagramas de Pareto apresentados nas Figuras 3.16, 3.17 e 3.18, para as 

respostas Zr, resistência de polarização linear (Rp) e ângulo de contato, 

respectivamente. A linha tracejada representa 95 % do intervalo de confiança. 

Observa-se que a variável que proporciona maior efeito sobre os resultados é a 

concentração de íons de Ce4+ e que este efeito é linear e positivo sobre a resposta, 

ou seja, são obtidos maiores valores de Zr, Rp e ângulo de contato quando são 

usados maiores concentrações do íon. O efeito do tempo de hidrólise é quadrático e 

positivo, onde para valores intermediários do tempo de hidrólise obtêm-se maiores 

valores de resposta, sendo também significativo para os modelos a sua interação 

com a quantidade de Ce4+. 
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Figura 3.16 – Diagrama de Pareto para a impedância real (Zr) como resposta em função das 
variáveis codificadas tempo de hidrólise, concentração de silano e concentração de Ce

4+
. 
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Figura 3.17 – Diagrama de Pareto para a resistência de polarização linear (Rp) como resposta em 
função das variáveis codificadas tempo de hidrólise, concentração de silano e concentração de Ce

4+
. 
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Figura 3.18 – Diagrama de Pareto para o ângulo de contato como resposta em função das variáveis 
codificadas tempo de hidrólise, concentração de silano e concentração de Ce

4+
. 
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A concentração de BTESPT exerce efeito negativo no modelo, mas não 

significativo quando analisado isoladamente. Já sua interação tanto com a 

quantidade de Ce4+ quanto com o tempo de hidrólise é significativo e apresenta 

efeito negativo. Sendo assim, obtêm se melhores resultados de resistência à 

corrosão para a menor concentração, ou seja, 2%. 

As superfícies de resposta para Zr, Rp e ângulo de contato em função dos 

valores codificados (concentração de cério e tempo de hidrólise da solução) são 

apresentadas nas Figuras 3.19, 3.20 e 3.21, respectivamente. Foi fixada a variável 

menos significativa, neste caso a concentração do BTESPT no ponto mínimo, ou 

seja, 2,0 %. Observa-se que os maiores valores das respostas Zr, Rp e ângulo de 

contato são obtidos para valores intermediários do tempo de hidrólise e que estes 

valores aumentam para maiores concentrações de cério, o que demonstra a 

significativa influência destes no modelo proposto. 

 

 

 3 0  

 2 0  

 1 0  

 

Figura 3.19 – Superfície de Resposta dos valores de impedância real (Zr) em função das variáveis 
codificadas concentração de Ce

4+
 e tempo de hidrólise, mantendo a [BTESPT] em 2,0 % (mínima). 
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Figura 3.20 – Superfície de Resposta dos valores de resistência de polarização linear (Rp) em função 
das variáveis codificadas concentração de Ce

4+
 e tempo de hidrólise, mantendo a [BTESPT] em 2,0 

%. 
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Figura 3.21 – Superfície de Resposta dos valores de ângulo de contato em função das variáveis 
codificadas concentração de Ce

4+
 e tempo de hidrólise, mantendo a [BTESPT] em 2,0 %. 

 

Tendo em vista os resultados obtidos a partir do planejamento estatístico, 

pode-se definir condições favoráveis de trabalho na obtenção do filme de BTESPT 



113 
 

sobre o aço galvanizado, maximizando assim a proteção contra a corrosão proferida 

pela camada de silano. É visto que, no modelo proposto, a variável concentração de 

BTESPT não é significativa, e apresenta melhores resultados na concentração 

mínima estudada, ou seja, 2 % (m/m). 

A variável concentração de íon de Ce4+ mostra-se significativa para os 

resultados e apresenta um efeito linear e positivo, ou seja, para maiores 

concentrações de Ce4+ (90 ppm) obtêm-se melhores resultados. Como sabido para o 

BTSE [19] e associando ao BTESPT, os íons de Ce4+ atuam supostamente como 

polimerizadores redox, aumentando assim a reticulação do filme de silano e 

consequentemente aumentando o efeito barreira, esta reticulação se dá 

gradualmente com o aumento da concentração dos íons de Ce4+, sendo evidenciado 

pelo aumento dos valores de impedância, Rp e do ângulo de contato para maiores 

concentrações deste íon. 

Para o tempo de hidrólise, pode-se constatar que seu efeito é positivo e 

quadrático, proporcionando melhores resultados para valores intermediários, ou 

seja, 240 minutos. Este comportamento pode ser associado ao fato que em tempos 

de hidrólise de 360 minutos a quantidade de siloxano formado na solução é 

suficiente para interferir na formação do filme de BTESPT na superfície do metal, 

proporcionando assim resultados de impedância, Rp e ângulo de contato inferiores 

aos obtidos em 240 minutos, pois esse último apresenta quantidades inferiores de 

aglomerados em solução e consequentemente, maior quantidade de silanóis 

disponíveis, levando à formação de filmes mais homogêneos e protetores. 

Partindo do princípio que a resistência contra a corrosão do aço galvanizado 

aumenta para maiores concentrações de íons de Ce4+ adicionados à solução de 

hidrólise, foram utilizadas quantidades superiores às apresentadas neste estudo, ou 

seja, quantidades maiores que 90 ppm do íon. Com o aumento da concentração, foi 

observada a formação de aglomerados em solução que resultaram na precipitação 

dos mesmos. Sendo assim, a quantidade de silanóis disponíveis em solução 

capazes de se adsorverem na superfície do metal e formar ligações Me-O-Si é 

reduzida e faz com que não ocorra a formação de uma camada homogênea na 

superfície do metal e consequentemente esta não atua de forma eficaz como 

barreira contra a passagem de espécies capazes de oxidar o substrato. 
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3.4 Estudo da influência da concentração do bis-1,2-
[(trietoxisilil)propil]tetrassulfeto (BTESPT) e de íons de Ce4+ e do 
tempo de hidrólise da solução na formação de um filme na 
superfície do aço carbono (AC) 

Com o intuito de se estabelecer condições favoráveis para a formação de um 

filme a base de bis-1,2-[(trietoxisilil)propil]tetrassulfeto (BTESPT) dopado com íons de 

Ce4+ sobre o aço carbono (AC) foi realizado o mesmo planejamento estatístico 

utilizado para o aço galvanizado (AG), com as mesmas variáveis independentes e 

dependentes (cap. 3.3). 

Devido aos resultados obtidos neste estudo não serem significativos em 

termos de proteção contra a corrosão, os dados serão abordados de forma resumida 

e apresentados parcialmente. A Tabela 3.10 apresenta os códigos utilizados nas 

amostras e suas respectivas condições de obtenção. 

 

Tabela 3.10 – Condições de obtenção dos filmes de polissilanos depositados sobre o aço carbono 
em função da concentração de BTESPT, do tempo de hidrólise e da concentração de íons de Ce

4+
, 

juntamente com seus respectivos códigos. 

 

 

 

 

 

 

 

As Figuras 3.22 e 3.23 apresentam alguns dos diagramas de impedância 

obtidos para os pré-tratamentos realizados nos cdp’s de aço carbono provenientes 

do planejamento estatístico realizado. Para os diagramas das amostras contendo  

2 % de BTESPT e 50 ppm de Ce4+ para os diferentes tempos de hidrólise de 2, 4 e 6 

horas (CS2%50C2h, CS2%50C4h e CS2%50C6h, respectivamente), apresentados 

na Figura 3.22, observa-se somente uma constante de tempo, indicando que o filme 

praticamente não existe sobre a superfície do substrato, onde a técnica de EIE não 

detecta a presença de uma barreira que impeça ou retarde a ação do eletrólito. 

Código 
[BTESPT] 

% (m/m) 

[Ce4+] 

ppm 

Tempo de 

hidrólise / h 

CS2%50C2h 2 50 2 

CS2%50C4h 2 50 4 

CS2%50C6h 2 50 6 

CS2%90C2h 2 90 2 

CS2%90C4h 2 90 4 

CS2%90C6h 2 90 6 
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Figura 3.22 – Diagramas de impedância de (A) Nyquist e (B) Bode para as amostras de aço carbono 
revestidas a partir de solução contendo 2% de BTESPT dopadas com 50 ppm de íons de Ce

4+
 para 

tempos de hidrólise de 2h (ACS2%50C2h), 4h (ACS2%50C4h) e 6h (ACS2%50C6h), após uma hora 
de imersão em meio de NaCl 0,1 mol.L

-1
. 

 

Já no diagrama de Bode da Figura 3.23(B) – aço carbono revestido a partir 

de solução contendo 2 % de BTESPT dopado com 90 ppm de íons de Ce4+ – é 

possível notar para as amostras CS2%90C4h (com 4 horas de hidrólise) e 

CS2%90C6h (com 6 horas de hidrólise) o aparecimento de um ombro em 

frequências mais altas juntamente com um alargamento do pico que pode estar 

relacionado à sobreposição de duas constantes de tempo. O aparecimento de mais 

uma constante de tempo (em AF) está relacionado à melhora na qualidade do filme 

sobre o substrato. Nos valores de impedância total, observa-se que a amostra 

CS2%90C6h apresenta resultados levemente superiores às demais, mostrando que 

a camada de silano depositada sobre o aço diminui a intensidade dos processos de 

oxidação do metal, mas não apresenta eficiência significativa na proteção contra a 

corrosão do aço carbono. 

Estes resultados mostram que a adição de íons de Ce4+ na solução de 

hidrólise do silano BTESPT auxilia na formação do filme de silano sobre o metal, e 

que esse efeito é potencializado pelo aumento da concentração de cério. O aumento 

do tempo de hidrólise mostra-se também significativo no processo de obtenção de 

filmes mais resistentes, pois para este tipo de substrato em específico (ferro) 

diferentemente do aço galvanizado (zinco), obtêm-se melhores resultados para 
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tempos maiores de hidrólise, ou seja, 360 minutos, sendo que para o aço 

galvanizado esse tempo foi de 240 minutos. 

A concentração de BTESPT não apresentou variação significativa nos 

resultados obtidos neste estudo para o aço carbono, da mesma forma como visto 

para o aço galvanizado. 
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Figura 3.23 – Diagramas de impedância de (A) Nyquist e (B) Bode para as amostras de aço carbono 
revestidas a partir de solução contendo 2% de BTESPT dopadas com 90 ppm de íons de Ce

4+
 para 

tempos de hidrólise de 2h (ACS2%90C2h), 4h (ACS2%90C4h) e 6h (ACS2%90C6h), após uma hora 
de imersão em meio de NaCl 0,1 mol.L

-1
. 

 

Comparando os resultados associados à proteção contra a corrosão 

proporcionada pela camada a base de BTESPT dopada com íons de Ce4+ para os 

substratos de aço carbono e aço galvanizado, supõe-se certa especificidade do 

silano para com o substrato. Esta especificidade poderia explicar que para o aço 

galvanizado – com superfície composta basicamente por zinco – ocorre a formação 

de uma camada mais homogênea e protetora contra a corrosão e para o aço 

carbono não ocorre o mesmo efeito. 

Deve ser salientado também que, tendo em vista que os átomos de enxofre 

(S), contidos na cadeia do bissilano, apresentam certa afinidade para com o Zn, 

então, as reações possíveis de ocorrer na superfície do substrato são a reação de 

condensação dos silanóis ( ) com as hidroxilas da superfície do metal 

( ) formando , onde os átomos de S mantêm-se voltados para a 
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região mais externa da camada, mantendo certa hidrofobicidade da camada de 

silano, o que faz com que a penetração de eletrólito seja retardada [63] e os 

processos de oxidação do metal mais lentos. Outra reação é entre os átomos de 

enxofre presentes na cadeia do silano com o substrato a base de zinco, formando 

sulfetos de zinco (ZnS). Com a atração dos átomos de enxofre pelo zinco 

(substrato), a molécula de silano pode se adsorver paralelamente (posição deitada), 

recobrindo um maior número de sítios ativos do substrato, aumentando o efeito 

barreira do filme. 

Por outro lado, associando o comportamento das moléculas do sulfossilano 

(BTESPT) no substrato de zinco e seu desempenho contra a corrosão com o efeito 

obtido na formação do filme na superfície do aço carbono (constituído basicamente 

de ferro) e sua respectiva resistência à corrosão, juntamente com os valores de 

entalpia de formação dos sulfetos de zinco e de ferro (ZnS, ΔfH
o
298 = −205 kJ/mol e 

FeS, ΔfH
o
298 = −100 kJ/mol, FeS2, ΔfH

o
298 = −172 kJ/mol), onde quanto menor o valor 

de ΔfH
o maior a estabilidade do composto, pode-se seguir certa linha de raciocínio. 

Comparando a afinidade do enxofre pelo substrato de aço carbono, composto 

basicamente de ferro, com a mesma pelo zinco, onde a afinidade do enxofre para 

com o ferro é menor do que pelo zinco, então provavelmente a atração entre a 

molécula de silano e o substrato é entre os silanóis e as hidroxilas, onde se não 

houver uma boa interação silano/substrato é possível que as reações de 

condensação na superfície do aço ocorram de forma desordenada, o que torna a 

camada adsorvida mais heterogênea e com maior quantidade de poros e/ou 

defeitos. Outro fator que pode auxiliar nesta afirmação é a maior tensão superficial 

entre as moléculas do sulfossilano e a superfície do aço em comparação ao zinco, 

onde é visto quando o substrato é imerso na solução contendo o silano que não 

ocorre a molhabilidade total da superfície o que explicaria na adsorção das 

moléculas apenas em regiões específicas, acarretando na não formação de uma 

camada protetora contra a corrosão na superfície do aço carbono. 

Os resultados obtidos no estudo com o BTESPT para o aço galvanizado são 

da mesma ordem de grandeza dos obtidos com o BTSPA (sem aditivo algum), 

sendo assim não foi dado continuidade no estudo do uso desta molécula como pré-

tratamento em sistemas de pintura, partindo assim para o estudo com o 

bis-1,2-(trietoxisilil)etano (BTSE). 
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3.5 Influência da concentração do bis–1,2-(trietoxisilil)etano (BTSE) e 
da adição de 50 ppm de íons de Ce3+ ou Ce4+ na formação de filme 
sobre o aço carbono (AC) e aço galvanizado (AG) 

Partindo de alguns parâmetros usados nos estudos de Oliveira [16], Capiotto 

[33], Aquino [34], Suegama [36] e Montemor [57,58], tais como a concentração de 

bis-1,2-(trietoxisilil)etano (BTSE), tempo de hidrólise e adição de modificadores, foi 

desenvolvido um estudo objetivando estabelecer condições ótimas de trabalho na 

obtenção de camadas protetoras contra a corrosão sobre a superfície do aço 

carbono e do aço galvanizado a partir de soluções contendo BTSE. 

Os filmes a base de silano foram obtidos variando a concentração do BTSE 

em 2, 3 e 4 % e fixando o tempo de hidrólise em 30 minutos. Nesta solução foram 

adicionados 50 ppm de íons de Ce3+ ou de Ce4+. A escolha destas condições foi 

baseada no trabalho de Suegama et al. (2009) [30]. As Tabelas 3.11 e 3.12 

apresentam as condições usadas para a obtenção dos filmes de BTSE depositados 

na superfície do aço carbono e do aço galvanizado juntamente com seus respectivos 

códigos. 

Na Figura 3.24 são apresentados os diagramas de impedância para as 

amostras AC, C2%, C3%, C4%. Pode-se observar pelos diagramas de Nyquist, para 

todas as condições, a existência de apenas uma constante de tempo referente aos 

processos interfaciais entre o substrato e o eletrólito, e que mesmo quando é 

aumentada a concentração de BTSE na solução de hidrólise não é possível 

evidenciar uma variação significativa nos valores de resistência à transferência de 

carga (em baixas frequências). Isto mostra que para estas condições (ausência de 

íons de cério) não ocorre a formação de uma camada na superfície do aço carbono 

que apresente caráter protetor. 

Os diagramas de impedância para as amostras dopadas com íons de Ce3+ e 

Ce4+ são apresentados nas Figuras 3.25 e 3.26, respectivamente. Na Figura 

3.25(A), observa-se que a adição de íons de Ce3+ na solução contendo silano 

promoveu o aumento dos valores de impedância total, e que este aumento é 

proporcional a concentração de silano na solução, pois maiores coberturas do 

substrato pelo filme são obtidas em maiores concentrações de silano na solução de 

hidrólise. Nos diagramas de Bode, Fig. 3.25(B), pode-se observar que para as 

amostras dopadas com Ce3+ ocorreu um aumento dos valores de ângulo de fase e 
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também que as constantes de tempo encontram-se em frequências mais altas em 

relação ao AC, além de apresentarem-se em uma faixa maior de frequência 

indicando maior resistência contra a corrosão para as amostras revestidas. Verifica-

se também a presença de duas constantes de tempo para C4%C3, indicando um 

filme na superfície do aço melhor formado que nas demais amostras. 

 

Tabela 3.11 – Condições de obtenção dos filmes de polissilanos depositados sobre o aço carbono 
em função da concentração de BTSE, do tempo de hidrólise e da concentração de íons de Ce

3+
 e 

Ce
4+

, juntamente com seus respectivos códigos. 

Código 
[BTSE] 

(% (m/m)) 

Tempo de 

hidrólise 

[Ce3+] 

(ppm) 

[Ce4+] 

(ppm) 

AC - - - - 

C2% 2 30 min. - - 

C3% 3 30 min. - - 

C4% 4 30 min. - - 

C2%C3 2 30 min. 50 - 

C3%C3 3 30 min. 50 - 

C4%C3 4 30 min. 50 - 

C2%C4 2 30 min. - 50 

C3%C4 3 30 min. - 50 

C4%C4 4 30 min. - 50 

C4%2hC4 4 2 horas - 50 

C4%6hC4 4 6 horas - 50 

C4%24hC4 4 24 horas - 50 

 

 

Para as amostras dopadas com íons de Ce4+, Fig. 3.26, observa-se que os 

valores de resistência à transferência de carga aumentam proporcionalmente com a 

concentração de silano, mostrando melhor resistência contra a corrosão para a 

amostra contendo 4 % de BTSE (C4%C4). Nos diagramas de Bode, observa-se 

também que as constantes de tempo presentes estão abrangendo faixas maiores de 

frequências para as amostras dopadas com Ce4+, além de se encontrarem em 

regiões de maior frequência comparado a AC, mostrando a existência de uma 

camada protetora na superfície do metal. 
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Figura 3.24 – Diagramas de impedância de (A) Nyquist e (B) Bode após uma hora de imersão em 
meio de NaCl 0,1 mol.L

-1
, para as amostras de aço carbono revestidas a partir de solução contendo 

2% (C2%), 3% (C3%), e 4% (C4%) de BTSE após 30 minutos de hidrólise. 
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Figura 3.25 – Diagramas de impedância de (A) Nyquist e (B) Bode após uma hora de imersão em 
meio de NaCl 0,1 mol.L

-1
, para as amostras de aço carbono revestidas a partir de solução contendo 

2% (C2%C3), 3% (C3%C3), e 4% (C4%C3) de BTSE dopados com 50 ppm de íons de Ce
3+

, após 30 

minutos de hidrólise. 

 

Comparando os resultados obtidos para as amostras revestidas apenas com 

o BTSE, verifica-se que mesmo aumentando a concentração do silano não ocorre 

aumento significativo na resistência à corrosão para o aço carbono. Pela adição de 

íons de Ce3+ e Ce4+ é possível observar um aumento nos valores de impedância 
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total, mostrando influência destes na resistência à passagem de espécies pelo filme 

de silano. 

Para as amostras dopadas é visto que a resistência contra a corrosão 

aumenta para maiores concentrações de BTSE e que as amostras dopadas com 

íons de Ce3+ apresentam resultados de resistência à corrosão superiores às 

dopadas com Ce4+. 
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Figura 3.26 – Diagramas de impedância de (A) Nyquist e (B) Bode após uma hora de imersão em 
meio de NaCl 0,1 mol.L

-1
, para as amostras de aço carbono revestidas a partir de solução contendo 

2% (C2%C4), 3% (C3%C4), e 4% (C4%C4) de BTSE dopados com 50 ppm de íons de Ce
4+

 após 30 

minutos de hidrólise. 

 

Na Figura 3.27 são apresentados os diagramas de impedância obtidos para 

as amostras AG, G2%, G3%, G4%. Pelo fato do substrato ser o aço galvanizado, 

tem-se então o aço carbono com uma camada de zinco em sua superfície, 

apresentando assim para a amostra AG duas constantes de tempo, uma em altas 

frequências (AF) associada à camada de zinco e uma em baixas frequências 

associada ao substrato base de aço carbono. Para a amostra G2% não é observado 

aumento dos valores de impedância total em comparação a AG, e que para maiores 

concentrações de BTSE ocorre o aumento destes valores, não sendo possível 

afirmar entre G3% e G4% qual apresenta maior proteção contra a corrosão ao 

substrato. Por outro lado, ao observar a Figura 3.28 (imagem obtida após os 

ensaios de Tafel, não apresentados aqui) é possível notar que o ataque sofrido pela 
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amostra G4% está menos acentuado em comparação as demais amostras, sendo 

evidenciado pela diminuição das regiões esbranquiçadas (corrosão branca do zinco) 

na superfície do substrato, o que indica a presença de uma camada superficial no 

metal que está diminuindo a intensidade do ataque corrosivo para maiores 

concentrações de silano. 

 

Tabela 3.12 – Condições de obtenção dos filmes de polissilanos depositados sobre o aço 
galvanizado em função da concentração de BTSE e da concentração de íons de Ce

3+
 e Ce

4+
, 

juntamente com seus respectivos códigos. 

Código 
[BTSE] 

(% (m/m)) 

[Ce3+] 

(ppm) 

[Ce4+] 

(ppm) 

AG - - - 

G2% 2 - - 

G3% 3 - - 

G4% 4 - - 

G2%C3 2 50 - 

G3%C3 3 50 - 

G4%C3 4 50 - 

G2%C4 2 - 50 

G3%C4 3 - 50 

G4%C4 4 - 50 
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Figura 3.27 – Diagramas de impedância de (A) Nyquist e (B) Bode após uma hora de imersão em 
meio de NaCl 0,1 mol.L

-1
, para as amostras de aço galvanizado revestidas a partir de solução 

contendo 2 % (G2%), 3 % (G3%), e 4 % (G4%) de BTSE após 30 minutos de hidrólise. 
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Com a adição de íons de Ce3+ e de Ce4+ na solução contendo o BTSE pôde-

se verificar alteração nas respostas obtidas das análises de impedância, podendo 

ser vistos nas Figuras 3.29 e 3.30, respectivamente. Na Figura 3.29 são 

apresentados os diagramas de impedância para as amostras G2%C3, G3%C3 e 

G4%C3. Observa-se que os valores de impedância total obtidos aumentam 

gradualmente para maiores concentrações de BTSE, alcançando valores máximos 

para a concentração de 4 % (amostra G4%C3). É verificado também que as 

constantes de tempo obtidas em AF para as amostras dopadas aparecem em 

frequências maiores que a amostra AG e apresentam também forma mais alargada 

devido provavelmente a presença de uma camada na superfície do metal. Para a 

amostra G4%C3 são obtidos valores de ângulo de fase superiores aos obtidos pelas 

demais amostras, indicando maior proteção para a corrosão. 

 

Figura 3.28 – Imagens de estereomicroscópio óptico para as amostras (A) AG, (B) G2%, (C) G3% e 
(D) G4% após os ensaios de Tafel em meio de NaCl 0,1 mol.L

-1
. 

 

 

 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 
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Figura 3.29 – Diagramas de impedância de (A) Nyquist e (B) Bode após uma hora de imersão em 
meio de NaCl 0,1 mol.L

-1
, para as amostras de aço galvanizado revestidas a partir de solução 

contendo 2% (G2%C3), 3% (G3%C3), e 4% (G4%C3) de BTSE dopados com 50 ppm de íons de 

Ce
3+

 após 30 minutos de hidrólise. 

 

 

Figura 3.30 – Diagramas de impedância de (A) Nyquist e (B) Bode após uma hora de imersão em 
meio de NaCl 0,1 mol.L

-1
, para as amostras de aço galvanizado revestidas a partir de solução 

contendo 2% (G2%C4), 3% (G3%C4), e 4% (G4%C4) de BTSE dopados com 50 ppm de íons de 

Ce
4+

 após 30 minutos de hidrólise. 
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Os diagramas de impedância obtidos para as amostras G2%C4, G3%C4 e 

G4%C4, Fig. 3.30, mostram que para maiores concentrações de BTSE são obtidos 

maiores valores de impedância total, indicando que a proteção contra a corrosão 

aumenta proporcionalmente com a concentração do silano. É observado também 

que as constantes de tempo para as amostras dopadas encontram-se em 

frequências mais altas, o que sugere a presença de uma camada mais espessa na 

superfície do metal, composta pelo aço galvanizado e pelo silano. 

O comportamento visto pelas amostras de aço galvanizado revestidas 

apresentam-se similar às de aço carbono, onde mesmo pelo aumento da 

concentração de BTSE não foi presenciado aumento significativo na resistência à 

corrosão. E somente pela adição de íons de Ce3+ e Ce4+ é possível observar um 

aumento nos valores de módulo de impedância, mostrando influência destes na 

resistência à passagem de espécies pelo filme de silano, onde as amostras dopadas 

com íons de Ce3+, assim como para o aço carbono, apresentam resultados de 

resistência à corrosão superiores que os cdp’s dopados com Ce4+. 

Sendo assim, para o prosseguimento dos estudos fixou-se a concentração do 

BTSE em 4 % e a quantidade de íons de cério em 50 ppm, variou-se então o tempo 

de hidrólise com o intuito de verificar sua influência. Os resultados parciais obtidos 

são apresentados na Figura 3.31. 

Na Figura 3.31 são apresentados os diagramas de impedância para o aço 

carbono revestido com o filme de BTSE obtido em solução hidrolisada por 30 min, 

2 h, 6 h e 24 h contendo 50 ppm de íons de Ce4+ em meio de NaCl mol.L-1. Observa-

se que os valores de impedância total aumentam quando o filme é obtido para 

tempos maiores de hidrólise chegando a valores máximos para seis horas de tempo 

de hidrólise (amostra C4%6hC4), ocorrendo então diminuição da impedância para 

tempos superiores. Este comportamento pode ser associado ao fato que durante a 

reação de hidrólise temos o silano formando o silanol e subsequentemente a reação 

de condensação formando o siloxano. Após algum tempo, estas reações ocorrem 

paralelamente, então muito do silanol formado pode estar se condensando e 

formando as ligações siloxano na própria solução. Quando o substrato é imerso na 

solução de hidrólise, tanto moléculas de silano hidrolisado podem se ligar na 

superfície quanto os aglomerados, sendo que este último pode apresentar grupos 

silanóis em sua estrutura. Os aglomerados quando ligados na superfície podem 
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dificultar a formação de um filme homogêneo sobre a mesma, inserindo defeitos por 

onde o eletrólito pode atingir facilmente o substrato. Então, deve-se buscar uma 

condição onde se tenha a máxima concentração de silanóis em solução e que 

apresente uma menor quantidade de aglomerados. 

 

0 10 20 30 40 50 60

0

10

20

30

40

50

60

15 mHz

0 2 4 6 8 10

0

2

4

6

8

10

-Z
im

a
g

 /
 k

 c
m

2

Z
real

 / k  cm
2

C4%30mC4

C4%2hC4

C4%6hC4

C4%24hC4

-Z
im

a
g

 /
 k

 c
m

2

Z
real

 / k  cm
2

15 mHz

 

(A) 

-2 -1 0 1 2 3 4 5
0

15

30

45

60

75

-2 -1 0 1 2 3 4 5
1

2

3

4

5

 
/ 
g
ra

u
s

log (f / Hz)

lo
g
 (

|Z
| 
/ 
k

 c
m

2
)

 

(B) 

Figura 3.31 – Diagramas de impedância de (A) Nyquist e (B) Bode após uma hora de imersão em 
meio de NaCl 0,1 mol.L

-1
, para as amostras de aço carbono revestidas a partir de solução contendo 

4% de BTSE dopados com 50 ppm de íons de Ce
4+

 após 30 minutos (C4%30mC4), 2 h (C4%2hC4), 

6 h (C4%6hC4) e 24 h (C4%24hC4) de hidrólise. 

 

Comparando os resultados obtidos variando o tempo de hidrólise para o 

BTSE com os obtidos para os outros silanos estudados (BTSPA e BTESPT), pode-

se associar o tempo levado para obtenção dos maiores valores de resistência à 

corrosão com a estrutura do silano propriamente dita. Lembrando que o efeito 

estérico atribuído aos grupamentos alcóxi influencia diretamente a velocidade de 

hidrólise, pois para grupamentos de tamanhos maiores, mais lento será a formação 

de silanóis [40]. Sendo assim, o BTSPA apresenta em sua estrutura três 

grupamentos metóxi ligados ao átomo de silício, enquanto que o BTESPT e também 

o BTSE apresentam três grupamentos etóxi ligados ao átomo de silício. 

Então, fixando as mesmas condições de obtenção da camada sobre o 

substrato para os três silanos, teoricamente o tempo de hidrólise necessário para a 

formação de camadas mais homogêneas e consequentemente apresentando maior 

resistência à corrosão será menor para o BTSPA, sendo que este silano apresenta 
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apenas grupamentos metóxi ligados ao átomo de silício. Já para o BTESPT e para o 

BTSE, os respectivos tempos de hidrólise para tal serão maiores, levando em 

consideração apenas os grupamentos etóxi em suas estruturas. 

Comparando a cadeia principal do BTESPT e do BTSE, observa-se a 

presença de pelo menos quatro átomos de enxofre ligados de forma linear na cadeia 

principal do BTESPT. A presença destes átomos de enxofre, que apresentam 

afinidade eletrônica maior que a do carbono (comparada com a cadeia do BTSE) e 

eletronegatividade próxima à do elemento cloro [144,145], atraem elétrons e o átomo 

de silício irá, para a molécula de BTESPT, apresentar carga parcial positiva maior 

que para a molécula de BTSE. Assim, o silício se tornará mais eletrofílico e ficará 

mais susceptível ao ataque pela água (nucleófilo), onde será facilitada a formação 

do silanol. Isto faz com que a velocidade de hidrólise aumente, tornando o processo 

de hidrólise mais rápido que o comparado ao BTSE, que apresenta em sua cadeia 

principal entre os átomos de silícios apenas átomos de carbono.  

A hipótese proposta em relação à hidrólise dos três silanos estudados está de 

acordo com os resultados obtidos, onde se obtêm melhores resistências contra a 

corrosão com quatro horas de hidrólise para o BTSPA, quatro horas para o BTESPT 

e seis horas para o BTSE. 

Sendo assim, para a continuidade dos testes com o silano BTSE fixou-se a 

condição em que se obtiveram os melhores resultados de resistência a corrosão, 

BTSE em 4 % com tempo de hidrólise de seis horas, e variou-se a concentração de 

íons de Ce3+ e Ce4+ em 75, 150 e 300 ppm. 
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3.6 Influência da concentração de íons de Ce3+ e Ce4+ na formação de 
filme a base de bis-1,2-(trietoxisilil)etano (BTSE) sobre o aço 
carbono (AC) 

A Tabela 3.13 apresenta as condições de obtenção dos filmes a base de 

BTSE dopados com Ce3+ e Ce4+ juntamente com seus respectivos códigos. 

 

Tabela 3.13 – Condições de obtenção dos filmes a partir de solução contendo 4 % de BTSE 
hidrolisada por seis horas, depositados sobre o aço carbono em função da concentração de íons de 
Ce

3+
 e Ce

4+
, juntamente com seus respectivos códigos. 

Código 
[Ce3+] 

ppm 

[Ce4+] 

ppm 

C75C3 75 - 

C150C3 150 - 

C300C3 300 - 

C75C4 - 75 

C150C4 - 150 

C300C4 - 300 

 

Os diagramas de impedância para o aço carbono revestido a partir de solução 

contendo 4 % de BTSE dopada com 75 ppm (C75C3), 150 ppm (C150C3) e 300 

ppm (C300C3) de íons de Ce3+ para tempos de imersão crescentes são 

apresentados nas Figs. 3.32–3.34, respectivamente. Observa-se que todas as 

amostras dopadas com íons de Ce3+ apresentam valores de módulo de impedância 

superiores aos obtidos pelo aço carbono sem pré-tratamento (AC) e/ou para o aço 

carbono revestido a partir de solução contendo apenas o silano BTSE, por exemplo 

com 4 % de silano (C4%). Para uma hora de imersão em solução de NaCl mol.L-1 os 

valores de módulo de impedância encontrados para a amostra C75C3 (26 kΩ.cm2, 

com a adição de 75 ppm de Ce3+) é ca.de uma ordem de grandeza superior à 

encontrada para a amostra C4% (2,9 kΩ.cm2, sem a adição de íons de cério), e que 

os valores obtidos para C150C3 (344 kΩ.cm2,com a adição de 150 ppm de Ce3+) e 

C300C3 (331 kΩ.cm2,com a adição de 300 ppm de Ce3+) são uma ordem de 

grandeza superior à obtida para C75C3, estabelecendo a seguinte ordem nos 

valores obtidos: AC<C4%<C75C3<C300C3<C150C3. 
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Figura 3.32 – Diagramas de impedância de (A) Nyquist e (B) Bode para o aço carbono revestido a 
partir de solução contendo 4% de BTSE dopada com 75 ppm de Ce

3+
 (C75C3) para tempos de 

imersão de 1, 2, 6, 12 e 24 horas em solução de NaCl 0,1 mol.L
-1

. 

 

Em Bode ângulo de fase, na Fig. 3.32(B), 3.33(B) e 3.34(B), observa-se a 

presença de três constantes de tempo, uma em altas frequências (AF), que pode ser 

associada à resistência e a capacitância do filme de silano, uma em frequências 

intermediárias que pode estar associada à presença de óxido e/ou hidróxido de cério 

(III), e outra em baixas frequências associada ao substrato. Comparando os valores 

de ângulo de fase em AF obtidos para as amostras C75C3, C150C3 e C300C3 após 

1 h de imersão, observa-se que estes valores aumentam para maiores quantidades 

de íons de Ce3+, pois para 75 ppm deste dopante tem-se um ângulo de fase de 33 

graus, para 150 ppm tem-se 88 graus e para 300 ppm ocorre um leve decaimento 

para 79 graus.  

Com o aumento do tempo de imersão, o ângulo de fase de AF vai 

decrescendo, indicando a degradação dos filmes. A Figura 3.32(B) mostra uma 

variação do ângulo de fase para a amostra C75C3 de 35 para 0 graus (1 e 24 h, 

respectivamente), já a Figura 3.33(B) mostra uma variação de 90 para 30 graus e a 

Figura 3.34(B) de 85 para 65 graus, para C150C3 e C300C3 respectivamente. 

Como esta constante de tempo está relacionada ao filme, pode-se observar que a 

degradação do filme é mais lenta para a amostra C300C3. Este comportamento 

pode ser, eventualmente, associado à precipitação de óxidos e/ou hidróxidos de 

cério nas regiões catódicas. Tendo em vista o mecanismo de atuação destes íons 
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[97], quanto maior sua concentração, maior a quantidade de precipitados formados 

nos sítios catódicos do substrato, onde o ataque do substrato pelo eletrólito se dará 

de forma mais lenta. 

Para as amostras de aço carbono revestidas com filme de BTSE dopado com 

íons de Ce4+ foram realizados os mesmos ensaios e seus resultados são 

apresentados nas Figuras 3.35 – 3.37. Os diagramas de impedância mostram que 

todas as amostras dopadas com Ce4+, C75C4, C150C4 e C300C4, apresentam 

valores de módulo de impedância superiores aos valores encontrados para a 

amostra AC e C4%, indicando maior proteção contra a corrosão. Comparando os 

resultados obtidos para estas amostras com uma hora de imersão em solução de 

NaCl mol.L-1, verifica-se que os valores de módulo de impedância aumentam para 

maiores concentrações de Ce4+, sendo que a amostra C300C4 é a que apresenta 

maior valor. 
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Figura 3.33 – Diagramas de impedância de (A) Nyquist e (B) Bode para o aço carbono revestido a 
partir de solução contendo 4% de BTSE dopada com 150 ppm de Ce

3+
 (C150C3) para tempos de 

imersão de 1, 2, 6, 12 e 24 horas em solução de NaCl 0,1 mol.L
-1

. 

 

Já nos diagramas de Bode ângulo de fase, pode-se observar para todas as 

amostras, a presença de três constantes de tempo bem definidas. Uma constante de 

tempo em AF associada ao filme, uma em frequências intermediárias associada a 

formação de óxidos e/ou hidróxidos de cério (III) e outra em baixas frequências 

associada aos processos interfaciais metal/eletrólito. Verifica-se também que as 

constantes de tempo em AF diminuem para maiores tempos de imersão, mostrando 
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que a camada superficial de polissiloxano está sendo degradada. Comparando a 

variação dos valores de ângulo de fase de uma hora com doze horas de imersão, 

constata-se que a amostra C300C4 é a que apresenta menor variação, pois nesta 

condição a degradação da camada de polissiloxano formada na superfície do aço 

carbono é menos acentuada. 
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Figura 3.34 – Diagramas de impedância de (A) Nyquist e (B) Bode para o aço carbono revestido a 
partir de solução contendo 4% de BTSE dopada com 300 ppm de Ce

3+
 (C300C3) para tempos de 

imersão de 1, 2, 6, 12 e 24 horas em solução de NaCl 0,1 mol.L
-1

. 
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Figura 3.35 – Diagramas de impedância de (A) Nyquist e (B) Bode para o aço carbono revestido a 
partir de solução contendo 4% de BTSE dopada com 75 ppm de Ce

4+
 (C75C4) para tempos de 

imersão de 1, 2, 6, 12 e 24 horas em solução de NaCl 0,1 mol.L
-1

. 
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Figura 3.36 – Diagramas de impedância de (A) Nyquist e (B) Bode para o aço carbono revestido a 
partir de solução contendo 4% de BTSE dopada com 150 ppm de Ce

4+
 (C150C4) para tempos de 

imersão de 1, 2, 6, 12 e 24 horas em solução de NaCl 0,1 mol.L
-1

. 
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Figura 3.37 – Diagramas de impedância de (A) Nyquist e (B) Bode para o aço carbono revestido a 
partir de solução contendo 4% de BTSE dopada com 300 ppm de Ce

4+
 (C300C4) para tempos de 

imersão de 1, 2, 6, 12 e 24 horas em solução de NaCl 0,1 mol.L
-1

. 

 

Para uma interpretação mais precisa dos dados de impedância, os diagramas 

obtidos experimentalmente para as amostras de aço carbono revestidas a partir de 

solução contento 4 % de BTSE dopadas com íons de Ce3+ ou Ce4+ em tempos 

crescentes de imersão, foram ajustados utilizando circuitos elétricos equivalentes 

(CEE). O ajuste revelou a necessidade da utilização de dois diferentes CEE para a 

interpretação da evolução das respostas de impedância. A Tabela 3.14 relaciona o 
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tipo do CEE com a respectiva amostra para um dado tempo de imersão, onde Rs é a 

resistência do eletrólito, Rf é a resistência do filme, Cf é a capacitância do filme, Rox e 

CPEox são a resistência e a capacitância do óxido e estão relacionados 

provavelmente com a possível formação de óxido e/ou hidróxido de cério na 

superfície do substrato, e Rtc e CPEdc é a resistência a transferência de carga e a 

capacitância da dupla camada elétrica, respectivamente. Como descrito no item 3.2, 

quando o valor do CPE-P for igual a 1, este corresponderá a um capacitor ideal (C), 

se este valor for igual a 0,5 é sugerido uma resposta por difusão ou por um material 

poroso, e valores 0,5 < CPE-P < 1 são associados a heterogeneidades, rugosidades 

ou por distribuição de corrente não-homogênea. 

Para as amostras C75C3, C150C3 e C300C3 é observada certa tendência na 

evolução dos CEE’s em relação ao tempo de imersão, onde inicialmente para estas 

três amostras têm-se um modelo de circuito equivalente contendo três constantes de 

tempo representadas cada uma por um resistor (R) em paralelo com um capacitor 

(C) em cascata (Rs(CfRf(CPEoxRox(CPEdcRtc)))), circuito 1. Com a evolução do 

tempo o filme é fortemente danificado e a configuração do CEE decai para apenas 

duas constantes de tempo (Rs(CoxRox(CPEdcRtc))), circuito 2, onde para este modelo 

a componente relacionada à resistência e à capacitância do filme não exerce 

influencia, pois o filme não atua mais de forma efetiva. 

Para as amostras dopadas com 75, 150 e 300 ppm de íons de Ce4+ – C75C4, 

C150C4 e C300C4 – o modelo proposto de circuito equivalente utilizado nos ajustes 

para todos os tempos de imersão é composto por três constantes de tempo, sendo 

representada cada constante por um R em paralelo com C em cascata, circuito 1. 

Este comportamento sugere que o filme formado sobre o metal é mais resistente à 

passagem de espécies, mesmo para maiores tempos de contato amostra/eletrólito. 

Relacionando os CEE’s com a resistência contra a corrosão proporcionada 

pelos filmes de silano, pode-se supor o mecanismo de atuação destas camadas. 

Onde, inicialmente há uma camada a base de silano na superfície da amostra que, 

devido ao grau de reticulação das moléculas, atua como uma barreira de forma mais 

ou menos efetiva contra a passagem do eletrólito. Com a evolução do tempo de 

imersão, o eletrólito percola a camada e consequentemente os valores de 

resistência do filme diminuem. Alcançando a interface substrato/revestimento, o 

metal sofre oxidação ocorrendo a formação de produtos de corrosão. Estes 
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produtos, caso apresentem baixa solubilidade no meio, podem se acumular nos 

poros do revestimento fazendo com que processos de difusão ocorram. 

Para tempos maiores de contato entre a camada de silano e o eletrólito ocorre 

a degradação progressiva do filme, aumentando assim a passagem de espécies 

pela camada, tornando o substrato mais susceptível à oxidação. Ressalta-se que 

mesmo para 24 horas de imersão, as amostras dopadas com íons de Ce4+ (C75C4, 

C150C4 e C300C4) apresentam propriedades relacionadas à resistência e à 

capacitância do filme, o que não é visto para as amostras dopadas com íons de Ce3+ 

(C75C3, C150C3 e C300C3) no mesmo tempo de imersão, sugerindo assim 

mecanismos diferentes de atuação entre estes dois íons, onde os ions de Ce4+ 

atuam mais efetivamente na formação de um filme mais reticulado na superfície da 

amostra. 

As Tabelas 3.15 – 3.20 apresentam os valores dos parâmetros dos CEE 

obtidos a partir dos ajustes dos resultados experimentais aos modelos propostos na 

Tabela 3.14, juntamente com suas respectivas % de erro em parênteses. 

 

Tabela 3.14 – Relação dos circuitos elétricos equivalentes utilizados no ajuste dos dados de 
impedância obtidos para as amostras C75C3, C150C3, C300C3, C75C4, C150C4 e C300C4 em meio 
de NaCl 0,1 mol L

-1
 de acordo com a evolução do tempo de imersão. 

Circuito Elétrico Equivalente 
Amostra 

C75C3 C150C3 C300C3 C75C4 C150C4 C300C4 

Circuito 1 

Rs CPEf

Rf CPEox

Rox CPEdc

Rtc

Element Freedom Value Error Error %

Rs Fixed(X) 8506 N/A N/A

CPEf-T Free(+) 1,14E-10 N/A N/A

CPEf-P Free(+) 0,92862 N/A N/A

Rf Free(+) 2,778E08 N/A N/A

CPEox-T Free(+) 1,051E-11 N/A N/A

CPEox-P Free(+) 2,2927E-08 N/A N/A

Rox Free(+) 1,752E11 N/A N/A

CPEdc-T Fixed(X) 0 N/A N/A

CPEdc-P Fixed(X) 1 N/A N/A

Rtc Fixed(X) 0 N/A N/A

Data File:

Circuit Model File: C:\Documents and Settings\senai\Meus documentos\Meus arquivos recebidos\Modelo completo-3RC (1).mdl

Mode: Run Fitting / All Data Points (1 - 1)

Maximum Iterations: 100

Optimization Iterations: 0

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Calc-Modulus

 

1 h 
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6 h 
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2 h 

6 h 
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24 h 

1 h 

2 h 

6 h 

12 h 

24 h 

1 h 

2 h 

6 h 

12 h 

24 h 

Circuito 2 

 

12 h 

24 h 
24 h 24 h    

 

 

Rs CPEox

Rox CPEdc

Rtc

Element Freedom Value Error Error %

Rs Fixed(X) 0 N/A N/A

CPEox-T Fixed(X) 0 N/A N/A

CPEox-P Fixed(X) 1 N/A N/A

Rox Fixed(X) 0 N/A N/A

CPEdc-T Fixed(X) 0 N/A N/A

CPEdc-P Fixed(X) 1 N/A N/A

Rtc Fixed(X) 0 N/A N/A

Data File:

Circuit Model File:

Mode: Run Simulation / Freq. Range (0,001 - 1000000)

Maximum Iterations: 100

Optimization Iterations: 0

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Calc-Modulus
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Tabela 3.15 – Valores dos parâmetros do circuito elétrico equivalente obtidos a partir do ajuste dos 
dados experimentais para a amostra C75C3. O erro em porcentagem (%) associado a cada valor 
estimado encontra-se em parênteses. 

 1 h 2 h 6 h 12 h 24 h 

Rs (Ωcm2 110 110 110 110 110 

Cf (µFcm-2) 0,07 (2,9) 0,23 (4,0) 3,4 (9,2)   

Rf (Ωcm2) 198 (1,8) 58,2 (3,2) 6,4 (8,4)   

CPEox –T (µFcm-2 s(α-1)) 24,8 (3,6) 58,3 (11) 94,8 (6,7) 2,0 (5,3) 50 (6,1) 

CPEox – P (α) 0,72 0,70 (2,2) 0,82 0,90 0,95 

Rox (Ωcm2) 944 (15) 330 (5,6) 32,2 (12) 13,4 (2,7) 11,2 (5,0) 

CPEdc-T (µFcm-2 s(α-1)) 5,2 (11) 0,81 (5,2) 485 (1,1) 1132 (0,7) 1162 (0,6) 

CPEdc – P (α) 0,89 0,79 0,61 (0,6) 0,64 (0,5) 0,74 (0,4) 

Rtc (kΩcm2) 22,1 (1,5) 3,49 (1,3) 1,9 (0,8) 21,2 (11) 1,9 (1,1) 

 

 

 

Tabela 3.16 – Valores dos parâmetros do circuito elétrico equivalente obtidos a partir do ajuste dos 
dados experimentais da amostra C150C3. O erro em porcentagem (%) associado a cada valor 
estimado encontra-se em parênteses. 

 1 h 2 h 6 h 12 h 24 h 

Rs (Ωcm2 22 22 22 22 22 

Cf (µFcm-2) 0,04 (1,1) 0,04 (0,7) 0,05 (0,7) 0,09 (1,0)  

Rf (Ωcm2) 21641 (7) 2116 (6) 911 (3,2) 279 (3,8)  

CPEox –T (µFcm-2 s(α-1)) 0,52 (3,3) 1,6 (0,8) 2,6 (2,3) 6,8 (2,4) 9,9 (31) 

CPEox – P (α) 0,65 0,55 0,62 0,61 0,90 

Rox (kΩcm2) 245 (1,7) 198 (1,0) 11,2 (5,9) 3,5 (6,1) 81,7 (6,3) 

CPEdc-T (µFcm-2 s(α-1)) 0,38 (14) 0,36 (6,7) 2,5 (4,4) 15,2 (2,6) 111 (1,7) 

CPEdc – P (α) 0,95 0,77 0,71 (1,8) 0,54 0,63 

Rtc (kΩcm2) 130 (15) 147 (8,0) 105 (2,1) 18,6 (1,3) 18,4 (2,1) 
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Tabela 3.17 – Valores dos parâmetros do circuito elétrico equivalente obtidos a partir do ajuste dos 
dados experimentais da amostra C300C3. O erro em porcentagem (%) associado a cada valor 
estimado encontra-se em parênteses. 

 1 h 2 h 6 h 12 h 24 h 

Rs (Ωcm2 47 47 47 47 47 

Cf (µFcm-2) 0,05 (4,1) 0,05 (3,9) 0,02 (0,7) 0,02 (0,6)  

Rf (kΩcm2) 17,9 (2,7) 17,8 (2,2) 2,12 (8) 1,79 (3,2)  

CPEox –T (µFcm-2 s(α-1)) 0,80 (1,2) 1,6 (1,3) 1,24 (6,4) 0,71 (6,8) 0,03 (1,5) 

CPEox – P (α) 0,67 0,63 0,55 0,7 0,95 

Rox (kΩcm2) 278 (1,0) 247 (1,2) 10,3 (3,6) 2,75 (3,9) 0,53 (2,2) 

CPEdc-T (µFcm-2 s(α-1)) 93,3 (14) 123 (12) 4,7 (2,0) 11,1 (1,0) 25,0 (1,9) 

CPEdc – P (α) 1 1 0,55 (0,9) 0,51 (0,7) 0,51 (0,8) 

Rtc (kΩcm2) 78,4 (15) 83,9 (14) 187 (1,4) 108 (1,3) 29,0 (1,6) 

 

 

 

Tabela 3.18 – Valores dos parâmetros do circuito elétrico equivalente obtidos a partir do ajuste dos 
dados experimentais da amostra C75C4. O erro em porcentagem (%) associado a cada valor 
estimado encontra-se em parênteses. 

 1 h 2 h 6 h 12 h 24 h 

Rs (Ωcm2 71 71 82 59 66 

Cf (µFcm-2) 0.05 (0,6) 0,05 (0,6) 0,1 (81,9) 2,2 (8,1) 5,6 (8,9) 

Rf (Ωcm2) 1834 (6,2) 831 (3,9) 60,4 (4,3) 7,1 (7,4) 6,0 (9,1) 

CPEox –T (µFcm-2 s(α-1)) 0,4 (3,1) 3,1 47 (2,8) 264 (1,0) 157 (2,4) 

CPEox – P (α) 0,71 0,57 0,73 0,65 (0,3) 0,77 

Rox (kΩcm2) 20,8 (7,8) 13,8 0,35 (5,6) 1,0 (7,6) 0,11 (5,1) 

CPEdc-T (µFcm-2 s(α-1)) 1,3 3,3 23 (0,8) 26 (8,5) 206 (1,9) 

CPEdc – P (α) 0,63 (2,9) 0,77 (1,8) 0,57 (0,3) (0,97) 0,76 (0,4) 

Rtc (kΩcm2) 79,2 (3,7) 51,7 28,6 (0,5) 2,1 (3,8) 4,0 (0,6) 
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Tabela 3.19 – Valores dos parâmetros do circuito elétrico equivalente obtidos a partir do ajuste dos 
dados experimentais da amostra C150C4. O erro em porcentagem (%) associado a cada valor 
estimado encontra-se em parênteses. 

 1 h 2 h 6 h 12 h 24 h 

Rs (Ωcm2 37 37 39 46 33 

Cf (µFcm-2) 0,15 (3,1) 0,16 (4,0) 0,11 (0,5) 0,29 (1,4) 14 (2,5) 

Rf (Ωcm2) 4245 (4,7) 2306 (4,5) 391 (2,3) 45,6 (1,8) 31,2 (6,4) 

CPEox –T (µFcm-2 s(α-1)) 2,6 (2,6) 6,0 (1,7) 9,1 (6,0) 33 (2,5) 88,2 (3,1) 

CPEox – P (α) 0,61 (0,9) 0,56 (0,8) 0,61 (1,3) 0,69 0,67 

Rox (kΩcm2) 120 (2,2) 116 (1,8) 3,9 (3,8) 0,2 (4,8) 0,31 (7,2) 

CPEdc-T (µFcm-2 s(α-1)) 74 (12) 120 (5,9) 6,5 (4,0) 69 (1,2) 111 (2,2) 

CPEdc – P (α) 0,86 (6,3) 0,98 0,75 0,62 0,65 

Rtc (kΩcm2) 76,5 (10) 63,8 (5,1) 44,6 (3,6) 11,7 (0,7) 5,44 (0,8) 

 

 

Tabela 3.20 – Valores dos parâmetros do circuito elétrico equivalente obtidos a partir do ajuste dos 
dados experimentais da amostra C300C4. O erro em porcentagem (%) associado a cada valor 
estimado encontra-se em parênteses. 

 1 h 2 h 6 h 12 h 24 h 

Rs (Ωcm2 48 52 76 57 22 

Cf (µFcm-2) 0,03 (0,5) 0,03 (0,63) 0,05 (1,8) 0,22 (9,2) 5,0 (5,2) 

Rf (Ωcm2) 3297 (6,3) 1642 (2,5) 308 (2,7) 83,6 (5,8) 11,6 (12) 

CPEox –T (µFcm-2 s(α-1)) 0,85 (3,3) 2,4 (2,1) 7,7 (2,1) 42,6 (4,5) 105 (3,1) 

CPEox – P (α) 0,57 0,60 0,64 0,60 (1,6) 0,65 

Rox (kΩcm2) 31,4 (2,9) 16,9 (4,4 5,3 (5,9) 3,2 (5,2) 0,7 (2,7) 

CPEdc-T (µFcm-2 s(α-1)) 0,9 (4,4) 1,5 (5,8) 5,4 (5,8) 48,3 (11) 223 (0,6) 

CPEdc – P (α) 0,80 (1,6) 0,83 (1,9) 0,83 (2,2) 0,91 (3,2) 0,59 

Rtc (kΩcm2) 94,3 (1,7) 101 (2,7) 56,4 (2,8) 14,4 (3,5) 2,7 (0,78) 

 

Na Figura 3.38 são apresentados os valores de Rf com a evolução do tempo 

para até 24 horas de imersão para as amostras C75C3, C150C3, C300C3, C75C4, 

C150C4 e C300C4, obtidos a partir dos CEE. Para todas as amostras observa-se o 

decaimento acentuado dos valores de Rf nas primeiras horas de imersão, tendendo 

logo em seguida a valores menores e de mesma ordem de grandeza. Pode-se 

observar que todos os valores de Rf obtidos para a amostra C300C3 são superiores 

às demais, mesmo para tempos maiores de imersão. Após vinte e quatro horas de 

imersão, os valores da resistência do filme mantêm-se na seguinte ordem 
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decrescente: C300C3 > C150C3> C150C4 > C300C4 > C75C3 > C75C4. A 

diminuição observada nos valores de Rf, como comentado no item 3.2, está 

associada à passagem do eletrólito pelo filme, mostrando que a camada a base de 

silano torna-se menos protetora para maiores tempos de imersão, tornando dessa 

forma o substrato mais susceptível à oxidação para maiores tempos de imersão. 

Após os ensaios de impedância foram realizadas medidas de resistência de 

polarização linear (Rp) para o aço carbono revestido com filme de BTSE dopado com 

íons de Ce3+ ou Ce4+ em meio de NaCl mol.L-1, e os resultados são apresentados na 

Tabela 3.21. Comparando os valores de Rp para uma hora de imersão, observa-se 

que todas as amostras contendo BTSE dopado apresentam valores superiores às 

obtidas para a amostra AC e para a amostra C4% (sem cério). 
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Figura 3.38 – Evolução dos valores de resistência do filme (Rf) em função do tempo de imersão em 
NaCl 3,5 % (m/m) para o aço carbono revestido a partir de solução com 4 % de BTSE dopada com 
íons de Ce

3+
 ou Ce

4+
. 

 

Os valores de Rp encontrados para as amostras C150C3, C300C3, AC150C4 

e C300C4 com uma hora de imersão apresentam valores de até duas ordens de 

grandeza superiores àqueles obtidos para AC, sendo que não é visto aumento 

relativo pela amostra somente revestida com o silano BTSE (C4%). Ao compararmos 

os valores de Rp para tempos de imersão maiores podemos obter certas 

informações sobre a resistência proporcionada pela camada depositada no 
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substrato, pois uma diminuição dos valores de Rp demonstra que as reações 

interfaciais entre o eletrólito e o substrato estão se intensificando devido à 

diminuição da eficiência do filme em atuar como uma barreira. 

Para duas horas de imersão, já é possível verificar um decaimento dos 

valores de Rp de ca.de 25 % e 20 % de seu valor inicial para as amostras C75C4 e 

C150C4, respectivamente. Já para a amostra C75C3 e C150C3 esse decaimento é 

de aproximadamente 46 % e 10 %, respectivamente. Tendo em vista que os íons de 

Ce4+ atuam supostamente como agentes de polimerização redox e os íons de 

Ce3+como inibidores catódicos, ao analisar os resultados obtidos por Rp juntamente 

com os obtidos por impedância eletroquímica, supõe-se que para as amostras 

dopadas com Ce4+ a reticulação se dá gradualmente com o aumento da 

concentração destes íons, o que pode ser constatado pelo aumento dos valores de 

Rp e de impedância, para maiores concentrações.  

Para os íons Ce3+, mesmo para pequenas quantidades do íon (75 ppm) é 

possível observar o aumento da resistência do filme e que esta resistência aumenta 

para concentrações maiores (300 ppm), tendo em vista sua atuação como inibidor 

de corrosão catódico, estes íons provavelmente estão formando compostos mais 

estáveis na superfície do substrato (óxidos e/ou hidróxidos de cério) conferindo 

dessa forma resistência à corrosão. Para a amostra C75C3, o efeito proporcionado 

pelo inibidor não é suficiente para bloquear as regiões onde estão ocorrendo as 

reações envolvidas no processo de oxidação do metal, observando dessa forma um 

decaimento (46 %) nos valores de Rp para a referida amostra para duas horas de 

imersão. Para a C150C3, a camada na superfície do metal apresenta-se mais 

estável devido à maior quantidade de íons presentes na camada, pois o decaimento 

dos valores de impedância total e dos valores de Rp para duas horas de imersão são 

menores quando comparados aos valores obtidos para C75C3, mostrando que o 

efeito barreira proporcionado pela camada de siloxano dopada se torna mais eficaz 

para maiores quantidades de íons de Ce3+. 

Para as amostras C300C3 e C150C4 não é observado decaimento expressivo 

de seus respectivos valores para duas horas de imersão, apresentando-se 

praticamente constantes. Isto mostra a necessidade uma quantidade mínima de 

cada íon de cério para a formação de uma camada mais resistente à passagem de 

espécies capazes de oxidar o metal. 
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Tabela 3.21 – Valores de resistência a polarização linear (Rp) obtidos para o aço carbono pré-tratado 
com BTSE dopado ou não com íons de Ce

3+
 ou de Ce

4+
 em meio de NaCl 0,1 mol.L

-1
, em função do 

tempo de imersão. 

Tempo 
de 

imersão 
/ h 

Rp / kΩ.cm
2
 

AC C4% C75C3 C150C3 C300C3 C75C4 C150C4 C300C4 

1 2,19 2,96 12,8 376 360 109 232 229 

2 2,09 2,93 7,22 339 355 81,3 178 232 

6 - - 3,70 200 215 20,7 69,9 81,8 

12 - - 3,66 13,2 112 4,16 14,2 16,9 

24 - - 3,68 7,06 32,2 5,07 7,66 4,97 

 

A partir de seis horas de imersão o decaimento dos valores de Rp se dá de 

forma proporcional para todas as amostras, porém em vinte e quatro horas de 

imersão as amostras C300C3 e C150C4 apresentam valores de Rp superiores 

àqueles encontrados para as demais, mostrando melhor resistência à corrosão. 

Os resultados de EIE e Rp mostram que a adição de íons de Ce3+ e Ce4+ ao 

filme de BTSE proporcionaram uma maior eficiência no efeito barreira da camada, 

sendo que as condições utilizando 300 ppm de Ce3+ (C300C3) e 150 ppm de 

Ce4+ (C150C4) foram as que apresentaram melhores resultados de resistência 

à corrosão. Levando em consideração que a proteção proporcionada não aumenta 

de forma linear com a concentração, e dependo da aplicação, o uso de 150 ppm de 

íons de Ce3+ e Ce4+ torna-se indicado, segundo o ponto de vista econômico. 

Seguindo este raciocínio, foram obtidas as curvas de polarização (CP) e imagens de 

AFM apenas para as condições contendo 150 ppm de íons de Ce3+ (C150C3) e Ce4+ 

(C150C4) para efeito de comparação. 

A Figura 3.39 apresenta as curvas de polarização anódicas e catódicas para 

as amostras AC, C4%, C150C3 e C150C4 após três horas de imersão em meio de 

NaCl mol.L-1. Pode-se observar que os valores de potencial de corrosão (Ecorr) para 

C4% (–0,541 V), C150C3 (–0,500 V) e C150C4 (–0,476 V) estão deslocados para 

valores mais positivos em relação à amostra AC (–0,575 V). Este deslocamento 

pode ser associado ao retardo, ou polarização, das reações superficiais entre o 



141 
 

substrato e o eletrólito, indicando uma diminuição da intensidade das reações de 

oxidação do metal que assume potenciais mais positivos. 

Comparando-se as regiões catódicas das curvas de polarização, é possível 

observar que a densidade de corrente (i) obtida para cada amostra em um mesmo 

potencial (e.g. –0,650 mV) segue a seguinte ordem: C150C3 <C150C4 ≤ C4%<AC, 

onde os valores de i para C150C4 e C4% encontram-se muito próximos. A curva 

catódica obtida para a amostra contendo íons de Ce3+ está visivelmente mais 

polarizada. Este comportamento está totalmente de acordo com a literatura, onde os 

íons de Ce3+ na presença de hidroxilas advindas das reações de redução de 

hidrogênio e/ou oxigênio, formam hidróxidos de cério que se depositam nos sítios 

catódicos do metal, atuando como inibidores catódicos e provendo dessa forma 

resistência à corrosão do substrato [68,97,98]. 

Na região anódica das curvas, ao fixar um mesmo valor de potencial,  

e.g. –0,400 mV, verifica-se que para as amostras revestidas com silano os valores 

de i encontrados são inferiores àquele obtido para a amostra AC, seguindo a mesma 

ordem obtida na região catódica, sendo que a diferença de i nesta região entre 

C150C4 e C4% é da ordem de ca. de uma década logarítmica, e a diferença entre 

C150C3 e C150C4 é de ca. de meia década logarítmica, mostrando nestas 

condições de trabalho que a amostra C150C3 é mais eficiente na proteção contra a 

corrosão. 
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Figura 3.39 – Curvas de polarização para as amostras AC, C4%, C150C3 e C150C4 obtidas após 3 
horas de imersão em meio de NaCl 0,1 mol.L

-1
. 
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Ao comparar-se o deslocamento obtido nos valores de i na região anódica e 

na região catódica, é possível observar que na região anódica das curvas o 

deslocamento obtido é mais acentuado, o que mostra que o efeito da adição de íons 

de Ce3+ e Ce4+ é mais acentuado no ramo anódico. 

Segundo a literatura [37,146,147], a proteção contra a corrosão conferida pela 

camada de polissiloxano é do tipo barreira, desta forma, um filme mais homogêneo 

e/ou a presença de inibidores tornam as reações interfaciais menos intensas. O 

efeito proporcionado pelas camadas de silano dopadas com íons de cério nos 

resultados obtidos pelas curvas de polarização é devido provavelmente à formação 

de uma camada superficial menos condutora, melhorando as propriedades de 

barreira do filme e retardando dessa forma a cinética da reação de oxidação do 

metal. Os íons de Ce3+ podem estar ajudando a inibir as atividades relacionadas ao 

processo de oxidação do metal pela formação de uma camada passivadora de 

produtos insolúveis (óxidos e/ou hidróxidos de cério). Com a formação de produtos 

insolúveis na superfície do substrato, sendo estes estáveis e aderentes, 

consequentemente a área disponível para ocorrência das reações anódicas e 

catódicas será diminuída, fazendo com que a atividade global de corrosão seja 

reduzida. As curvas de polarização mostram que a amostra C150C3 oferece melhor 

proteção contra a corrosão para o aço carbono em meio de NaCl mol.L-1, como 

pode ser visto na Figura 3.40(C), onde a amostra C150C3 não apresenta oxidação 

de sua superfície, enquanto que para as demais amostras é possível observar a 

presença de produtos de corrosão após realização dos ensaios eletroquímicos. 

Na Figura 3.41 são apresentadas as imagens de contraste de fase obtidas 

por AFM da superfície das amostras C150C3 e C150C4, obtidas ex-situ (em ar) e 

in-situ (em solução). É apresentada também, para efeito de comparação, a amostra 

C4%. As imagens in-situ foram realizadas após três horas de imersão em solução de 

NaCl 0,1 mol.L-1. Neste modo, contraste de fase, a medida da mudança de fase 

fornece informações diretas sobre as propriedades da amostra. Por exemplo, 

quando a ponta toca uma superfície mais dura, a dissipação de energia muda, 

afetando o sinal e alternando o contraste da imagem, gerando assim uma imagem 

qualitativa das regiões mais duras ou mais moles, o que corresponde a diferenças 

nas propriedades viscoelásticas da superfície. 
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(B) 

 
(C) 

 
(D) 

Figura 3.40 – Imagens de estereomicroscópio óptico das amostras (A) AC; (B) C4%; 
(C) C150C3 e (D) C150C4 obtidas após a obtenção das curvas de polarização (Fig. 3.38). 

 

Para as imagens ex-situ das amostras C4%, C150C3 e C150C4 (Fig. 3.41(A), 

3.41(C) e 3.41(E), respectivamente) é possível distinguir diferentes regiões nas 

amostras, tendo em vistas que neste tipo de imagem existe uma série de fatores que 

podem modificar a interação entre a sonda e a superfície, tais como propriedades 

visco-elásticas, adesivas e topográficas, relacionando-as com as propriedades 

físicas locais da amostra [148], então regiões mais claras podem estar associadas a 

áreas mais moles e regiões mais escuras à áreas mais duras, ou vice versa. Então, 

comparando-se as imagens de contraste de fase para as amostras C4%, C150C3 e 

C150C4, é possível observar que a C4% apresenta maior contraste de fase, 

podendo este ser relacionado a maior heterogeneidade da camada de silano 

depositada na superfície do substrato. Para as amostras C150C3 e C150C4 nota-se 

certa homogeneidade do filme presente em sua superfície, onde a variação entre 

fases para a amostra C150C4 é inferior à apresentada pela C150C3, sendo esta 

evidenciada pela pequena diferença nos valores de fase, o que mostra dessa forma 
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que a superfície da amostra dopada com íons de Ce4+ é mais homogênea que a 

dopada com Ce3+.  

 

  

  

  

Figura 3.41– Imagens de contraste de fase obtidas por AFM para (A) C4% em ar; (B) C4% em 
solução; (C) C150C3 em ar; (D) C150C3 em solução; (E) C150C4 em ar; (F) C150C4 em solução. 
Tempo de imersão de 3 horas em solução de NaCl 0,1 mol.L

-1
. 

 

Nas imagens in-situ – Fig.3.41(B), 3.41(D) e 3.41(F) – ocorreram mudanças 

nos valores de fase, onde a amostra dopada com Ce3+, foi a que apresentou maior 

variação nestes valores, seguida da amostra dopada com Ce4+ e por fim a amostra 

revestida apenas por BTSE. 

Pode-se observar que para a amostra C4%, Fig. 3.41(B), ocorre um aumento 

da heterogeneidade da camada superficial indicada pelo aumento das áreas claras e 

escuras. 

Para a amostra C150C3, Fig. 3.41(D), nota-se a formação de uma nova fase 

sobre toda a superfície, podendo esta ser associada aos óxidos e/ou hidróxidos de 
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cério (III) [73], quando em contato com a solução, o que justificaria o melhor 

desempenho na resistência à corrosão desse filme, pois estas substâncias podem 

bloquear os sítios ativos do substrato atuando como inibidores de corrosão. 

Para a amostra C150C4, Fig. 3.41(F), observa-se que há aumento de 

contraste nas regiões da superfície da amostra, o que pode ser associado ao inicio 

da degradação do filme em alguns poucos pontos. Nota-se também a presença de 

alguns pequenos aglomerados na região central da amostra e em alguns pontos 

mais periféricos. Estes aglomerados podem também estar associados à formação de 

óxido e/ou hidróxido de cério, tendo em vista que no processo de polimerização 

redox catalisados por íons de Ce4+ ocorre a redução destes para Ce3+, tornando-o 

disponível na solução e consequentemente no filme de polissiloxano presente na 

superfície do metal, o que faz com que possam atuar como inibidores de corrosão 

para o substrato. 

 

 

3.7 Influência da concentração de íons de Ce3+ e Ce4+ na formação de 
filme a base de bis-1,2-(trietoxisilil)etano (BTSE) sobre o aço 
galvanizado (AG) 

Foi realizado o estudo da influência da variação da concentração de íons de 

Ce3+ e Ce4+ na formação de uma camada protetora contra a corrosão para o aço 

galvanizado da mesma forma que foi feito para o aço carbono. Os resultados obtidos 

são apresentados a seguir. 

Pelos estudos já realizados no aço carbono (item 3.6), constatou-se a 

formação de uma camada protetora a base de BTSE somente quando é utilizado, 

como agentes modificadores, quantidades de íons de Ce3+ e Ce4+ igual ou superior a 

150 ppm, sendo assim, para o aço galvanizado foram realizados ensaios variando a 

quantidade destes íons em 150 e 300 ppm. A Tabela 3.22 apresenta as condições 

de obtenção dos filmes a base de BTSE dopados com íons de Ce3+ e Ce4+ 

juntamente com seus respectivos códigos. 
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Tabela 3.22 – Condições de obtenção dos filmes a partir de solução contendo 4 % de BTSE 
hidrolisada por seis horas, depositados sobre o aço galvanizado em função da concentração de íons 
de Ce

3+
 e Ce

4+
, juntamente com seus respectivos códigos. 

Código 
[Ce3+] 

ppm 

[Ce4+] 

ppm 

G150C3 150 - 

G300C3 300 - 

G150C4 - 150 

G300C4 - 300 

 

Os diagramas de impedância para as amostras de aço galvanizado revestidas 

a partir de solução contendo 4 % de BTSE dopadas com 150 ou 300 ppm de íons de 

Ce3+ ou Ce4+ e hidrolisados por seis horas, são apresentados na Figura 3.42. Ao 

comparar apenas as amostras dopadas com íons de Ce3+, amostras G150C3 e 

G300C3, observa-se que mesmo dobrando a concentração de Ce3+ na solução - de 

150 ppm para 300 ppm - não é possível diferenciar mudanças referente à resposta 

de módulo de impedância; a proximidade dos valores obtidos pode ser visto tanto 

nos diagramas de Nyquist (Fig. 3.42(A)) quanto nos diagramas de Bode (Fig. 

3.42(B)), onde são praticamente iguais. Este comportamento mostra que a variação 

da concentração deste dopante no intervalo estudado não exerce influência nos 

valores de módulo de impedância obtidos. 

Para as amostras dopadas com íons de Ce4+ – G150C4 e G300C4 – observa-

se que os valores de impedância obtidos para as duas concentrações estudadas são 

superiores às obtidas para as amostras dopadas com Ce3+, o que pode estar 

associado à forma como estes íons atuam na formação da camada de silano. 

Comparando a influência exercida pela variação da concentração de Ce4+ na 

camada, observa-se que os valores de impedância total obtidos para a amostra 

G300C4 são inferiores aos alcançados pela amostra G150C4. Este resultado vai de 

encontro aos obtidos no item 3.6, onde os valores de módulo de impedância 

obtidos, nas mesmas condições de ensaio, para a amostra dopada com 300 ppm de 

íons de Ce4+ estão muito próximos aos obtidos com 150 ppm. 

Os diagramas de Nyquist (Fig. 3.42(A)) para a amostra G300C4 mostram a 

presença de duas constantes de tempo bem definidas, que também podem ser 

vistas nos diagramas de Bode (Fig. 3.42(B)). Em Bode, observa-se que a amostra 

G150C4 apresenta também duas constantes de tempo. Os valores de ângulo de 
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fase em AF para a amostra G150C4 iniciam-se praticamente iguais aos da G300C4, 

pela análise de evolução os valores decaem gradativamente e se deslocam para 

valores de frequências menores. Porém, comparando os diagramas das duas 

amostras, percebe-se que a partir de frequências intermediárias o diagrama da 

G150C4 abrange uma região maior de frequência em relação a G300C4, ou seja, a 

diminuição dos valores de ângulo de fase para a amostra G150C4 é mais lenta que 

para a G300C4, mostrando que os processos interfaciais de oxidação/redução do 

substrato são mais lentos para a amostra G150C4, onde a proteção conferida pelo 

filme é mais efetiva. 

Tal comportamento mostra que a camada formada na superfície do aço 

galvanizado para a condição contendo 300 ppm de íons de Ce4+ apresenta 

possivelmente defeitos em sua reticulação, proporcionados talvez pela condensação 

dos grupamentos silanóis quando em solução e/ou quando adsorvidos, dificultando 

assim a formação de um filme totalmente homogêneo. Levando em consideração 

que durante o processo de formação da camada sobre o substrato, os grupos 

silanóis adsorvidos na superfície do metal reagem não só com os grupos hidroxilas 

do metal ( ) formando uma ligação covalente , mas também 

entre os grupos silanóis promovendo a sua condensação, formando ligações 

. É possível que para 300 ppm de Ce4+ ocorra uma quantidade maior de 

reações entre os grupos silanóis presentes na solução formando aglomerados de 

polissiloxanos, aumentando a possibilidade de haver uma quantidade maior de 

falhas na camada final obtida. 

Quando se estuda uma camada protetora contra a corrosão depositada sobre 

a superfície de um metal, é interessante acompanhar seu comportamento para 

maiores tempos de contato com um eletrólito. Sendo assim, foram realizados 

ensaios variando o tempo de imersão para as amostras dopadas com Ce3+ e com 

Ce4+. Como os resultados obtidos para as duas concentrações de Ce3+ estudadas 

são muito próximos, será dada continuidade nos ensaios apenas para a amostra 

G150C3. Tendo em vista que os resultados de impedância obtidos para a amostra 

dopada com 150 ppm de Ce4+ apresentaram-se superiores às obtidas para a 

amostra com 300 ppm, será dado seguimento apenas para a amostra G150C4. 
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Figura 3.42 – Diagramas de impedância de (A) Nyquist e (B) Bode para as amostras G150C3, 
G150C4, G300C3 e G300C4 após 1 hora de imersão em solução de NaCl 0,1 mol.L

-1
. 

 

Na Figura 3.43 são apresentados os diagramas de impedância para a 

amostra G150C3 para 1, 2, 6, 12 e 24 horas de imersão em solução de  

NaCl 0,1 mol L-1. Em Nyquist (Fig. 3.43(A)) pode-se observar um aumento nos 

valores de impedância para duas horas de imersão, passando de aproximadamente 

61 kΩ.cm2 para 70 kΩ.cm2, e para tempos superiores estes valores diminuem 

gradativamente. Este aumento inicial nos valores de impedância pode estar 

associado ao inicio da formação de produtos de corrosão na interface 

metal/revestimento e bloqueio da passagem de espécies pelos poros da camada e 

retardando os processos interfaciais. Mesmo após 24 horas de contato direto com o 

eletrólito, a camada ainda apresenta características protetoras contra a corrosão. 

Nos diagramas de Bode (Fig. 3.43(B)), é visto que os valores de ângulo de 

fase diminuem levemente para tempos maiores de imersão, porém em AF a 

constante de tempo associada ao filme de silano permanece acima de 60º mesmo 

para 24 horas de imersão, mostrando a existência de uma barreira na superfície do 

substrato que impede que o metal seja atacado diretamente. 
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Figura 3.43 – Diagramas de impedância de (A) Nyquist e (B) Bode para o aço galvanizado pré-
tratado com solução contendo 4% BTSE hidrolisada por seis horas e dopada com 150 ppm de Ce

3+
 

(G150C3) para os tempos de imersão de 1, 2, 6, 12 e 24 horas em solução de NaCl 0,1 mol.L
-1

. 

 

Os diagramas de impedância obtidos para a amostra G150C4 para tempos de 

1, 2, 6, 12 e 24 horas de imersão em solução de NaCl 0,1 mol.L-1 são apresentados 

na Figura 3.44. Pode-se observar que para uma hora de imersão em Nyquist (Fig. 

3.44(A)) um achatamento no arco capacitivo, associado provavelmente a 

sobreposição de constantes de tempo, e que somente a partir de duas horas de 

imersão é possível visualizar estas duas constante de tempo de forma bem definida. 

Em Bode (Fig. 3.44(B)), para maiores tempos de imersão, as áreas das constantes 

de tempo associada ao filme de silano (AF) se tornam ligeiramente menores com 

consequente diminuição dos valores de ângulo de fase, enquanto que em baixas 

frequências, a constante de fase referente aos processos interfaciais apresenta 

valores gradativamente maiores.  

Ressalta-se que mesmo para vinte e quatro horas de imersão os valores de 

ângulo de fase para a constante de tempo em AF não alcançaram valores inferiores 

a 70º e permaneceram com o mesmo formato mantendo-se constantes.Este 

comportamento sugere que os valores da resistência e da capacitância da camada 

permanecem praticamente constantes. 

Tendo em vista que para maiores quantidades de eletrólito percolado no filme 

obtêm-se menores valores de resistência da camada e maiores valores de 
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capacitância o que faz com que os valores de ângulo de fase diminuam, então 

associando o formato e os valores para o ângulo de fase em AF constantes, com a 

penetração do eletrólito pela camada, juntamente com o aumento do ângulo de fase 

em BF, pode-se constatar que mesmo para períodos prolongados de exposição da 

superfície da amostra G150C4 ao meio agressivo a camada apresenta elevada 

resistência à corrosão. 

 

Figura 3.44 – Diagramas de impedância de (A) Nyquist e (B) Bode para o aço galvanizado pré-
tratado com solução contendo 4% BTSE hidrolisada por seis horas e dopada com 150 ppm de Ce

4+
 

(G150C4) para os tempos de imersão de 1, 2, 6, 12 e 24 horas em solução de NaCl 0,1 mol.L
-1

. 

 

A Tabela 3.23 apresenta os valores de resistência de polarização linear para 

as amostra de aço galvanizado revestidas a partir de uma solução contendo 4 % de 

BTSE hidrolisada por seis horas e dopada com Ce3+ ou Ce4+. Foram realizados 

ensaios para tempos crescentes de imersão apenas para a amostra G150C3 e 

G150C4. Para a amostra G150C3, observa-se um aumento de quase 20 % nos 

valores de Rp para duas horas de imersão e que para tempos superiores ocorre um 

decaimento gradativo em seus valores. Para seis horas de imersão, o decaimento 

dos valores de Rp em relação ao maior valor (2 h de imersão) é de aproximadamente 

3 %, enquanto que para doze horas é de 50 %. Para a amostra G150C4, os valores 

de Rp decaem para maiores tempos de imersão na ordem de: 7 %, 39 % e 45 %, 

para 2 horas, 6 horas e 12 horas de imersão, respectivamente. 
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Tabela 3.23 – Valores de resistência a polarização linear (Rp) obtidos em função do tempo de 
imersão para o aço galvanizado pré-tratado com solução contendo 4 % de BTSE hidrolisada por seis 
horas e dopada com íons de Ce

3+
 ou de Ce

4+
 em meio de NaCl 0,1 mol.L

-1
. 

Tempo 
de 

imersão 
/ h 

Rp / kΩ.cm
2
 

AG G150C3 G300C3 G150C4 G300C4 

1 2,21 82,3 84,9 366 272 

2  97,2 - 341 - 

6 - 94,2 - 223 - 

12 - 50,7 - 201 - 

24 - 10,3 - 61,1 - 

 

Comparando os resultados obtidos para as duas amostras, constata-se que 

para até seis horas de imersão a resistência contra a corrosão proporcionada pela 

amostra dopada com 150 ppm de íons de Ce3+ é mais estável e permanece com 

valores constantes e, que, para tempos superiores, essa resistência decai. Já para a 

amostra dopada com 150 ppm de íons de Ce4+ não é vista a mesma estabilidade 

nos valores de Rp para os tempos iniciais, por outro lado, o valor inicial de Rp para 

esta amostra é cerca de 4 vezes superior ao obtido para a amostra G150C3, e 

mesmo para 24 horas de imersão os valores para a amostra G150C4 são muito 

superiores à da amostra G150C3. O que mostra que para o aço galvanizado a 

resistência à corrosão proporcionada ao filme de silano pela adição de íons de 

Ce4+ é superior à obtida pelo Ce3+ em aço galvanizado. Vê-se então que os 

resultados em termos de resistência à corrosão dependem da natureza do substrato. 

 

 

3.8 Comparação dos resultados obtidos no pré-tratamento do aço 
carbono e do aço galvanizado com o Bis-1,2-(trietoxisilil)etano 
(BTSE) dopado com íons de Ce3+ e Ce4+. 

Comparando os resultados obtidos na avaliação das camadas depositadas 

sobre o aço carbono e sobre o aço galvanizado, pode se relacionar o desempenho 

da camada de silano para cada substrato com o respectivo mecanismo de atuação 
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em meio aquoso. Onde se têm um substrato a base de ferro (AC) e um substrato 

também a base de ferro, mas com uma camada superficial de zinco (AG). 

Tendo em vista que as camadas de silano depositadas sobre a superfície dos 

substratos não são totalmente homogêneas e nem tão pouco livre de defeitos, há 

então regiões específicas que apresentam certa porosidade na camada. Sendo 

assim, para maiores tempos de contato revestimento/eletrólito, maior quantidade de 

eletrólito percola a camada e alcança o substrato. O tempo necessário para o 

eletrólito percolar toda a camada depende das propriedades específicas de cada tipo 

de revestimento. Então, ao alcançar o substrato metálico iniciam-se os processos de 

transferência de cargas advindos da oxidação do metal. 

Devido às reações anódicas e catódicas envolvidas no processo de oxidação 

do metal, ocorrem a formação de produtos de corrosão de diferentes solubilidades, 

sendo que somente em pH’s muito ácidos ou extremamente alcalinos é que estes 

produtos apresentam-se totalmente solúveis. Com a oxidação do metal (eq.18), são 

gerados cátions e elétrons. Os elétrons são consumidos pelo oxigênio e pela água 

presentes, formam íons  (eq.2) alcalinizando a região. Os cátions  por sua 

vez, reagem então com as hidroxilas e formam óxidos e/ou hidróxidos (eq.20 – 22), 

podem também formar cloretos do metal, devido ao eletrólito utilizado nos ensaios 

ser o NaCl. 

A presença de produtos de corrosão na interface metal/revestimento, 

dependendo de suas características, pode atuar como barreira nos poros e/ou nos 

defeitos do revestimento e diminuir a intensidade dos processos de corrosão. As 

características principais para que estes compostos atuem mais ou menos na 

inibição dos processos de oxidação do metal é a solubilidade e a capacidade de 

condução de cargas. Os compostos possivelmente gerados na oxidação do aço 

carbono e do aço galvanizado são o hidróxido de ferro II e III e hidróxido de zinco, 

respectivamente. 

 

      (18) 

      (14) 

      (19) 
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     (2) 

     (20) 

     (21) 

    (22) 

 

O hidróxido de ferro II, na forma pura, é um composto com solubilidade 

relativamente elevada (1,64.10-3 g.L-1), na presença de traços de oxigênio no meio, 

este é oxidado à sua forma trivalente formando hidróxido de ferro III, apresentando 

coloração de alaranjado a vermelho. Sua solubilidade é menor que a do hidróxido de 

ferro II, 4,8.10-8 g.L-1. Tanto o hidróxido de ferro II quanto o de ferro III constituem 

uma barreira para a difusão de oxigênio, sendo que este último atua de forma mais 

efetiva devido a sua menor solubilidade. Tendo em vista que o oxigênio é difundido 

pelos poros do revestimento, então o produto de corrosão encontrado na região 

mais externa é composto basicamente por hidróxido de ferro III e os da região mais 

interna, voltada ao substrato, por hidróxido de ferro II [149]. 

O hidróxido de zinco, tal como seus sais básicos, são insolúveis e quando 

formados na interface metal/revestimento podem atuar como barreira nos poros da 

camada protetora. Estes compostos são extremamente isolantes e de baixa 

condutividade [150,151], fazendo com que a difusão de oxigênio e a transferência de 

cargas na camada se tornem mais lenta, acarretando na diminuição dos processos 

de oxidação do zinco. 

Então para um mesmo tipo de camada depositada, no caso deste trabalho o 

silano, a resistência à corrosão obtida para tempos crescentes de imersão é superior 

para a amostra tendo como substrato o aço galvanizado, onde o substrato de aço 

carbono apresenta menor desempenho associado a resistência à corrosão para 

tempos maiores de imersão. 
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3.9 Avaliação do desempenho contra a corrosão do pré-tratamento a 
base do bis-1,2-(trietoxisilil)etano (BTSE) dopado com íons de 
Ce3+em sistema de pintura a pó sobre o aço carbono 

Visando avaliar a influência na proteção contra a corrosão dos pré-

tratamentos a base do bis-1,2-(trietoxisilil)etano (BTSE) dopado com íons de Ce3+ 

em sistemas de pintura sobre o aço carbono, foram confeccionados cdp’s pré-

tratados com solução contendo 4 % de BTSE hidrolisada por seis horas e dopada 

com 150 ppm de íons de Ce3+, e levados ao processo de pintura eletrostática à pó, 

utilizado resina a base poliéster. A espessura média do revestimento resultante (pré-

tratamento + tinta) foi de aproximadamente 70 µm. Para efeito de comparação 

também foram fosfatizados e pintados cdp’s e submetidos aos mesmos ensaios. 

Para a avaliação dos sistemas de pintura foram realizados ensaios de impedância, 

ensaios de aderência, flexibilidade e impacto, além de ensaios acelerados de 

corrosão em câmara de névoa salina. 

As medidas de impedância foram realizadas com tempos crescentes de 

imersão para as amostras de aço carbono pintado sem pré-tratamento (ACP), aço 

carbono fosfatizado e pintado (AFP) e aço carbono pré-tratado a partir de solução 

contendo 4 % de BTSE com 150 ppm de íons de Ce3+ e pintado (AC3P). São 

apresentados aqui apenas os diagramas de impedância para os tempos de 2 dias 

(Fig. 3.45), 15 dias (Fig. 3.46), 33 dias (Fig. 3.47), 61 dias (Fig. 3.48), 90 dias (Fig. 

3.49) e 103 dias (Fig. 3.50). O eletrólito utilizado foi uma solução de NaCl 3,5 % 

(m/m). 

Pode-se observar nos diagramas de Nyquist para 2 e 15 dias de imersão (Fig. 

3.45(A) e 3.46(A)), que todas as amostras estudadas apresentam um 

comportamento capacitivo, não sendo possível distinguir entre elas qual apresenta 

maior resistência. Para 33 e 61 dias de imersão, Fig. 3.47(A) e 3.48(A) 

respectivamente, ocorre a diminuição gradual do comportamento capacitivo da 

camada de tinta para tempos maiores, tornando-o mais resistivo devido a 

penetração do eletrólito pelo revestimento [102], sendo evidenciado pela diminuição 

do diâmetro dos arcos capacitivos em relação àqueles obtidos em 15 dias de 

imersão. Para até 61 dias de imersão os resultados obtidos por impedância para a 

amostra AFP e AC3P apresentam-se muito próximos, não sendo possível 

estabelecer qual pré-tratamento, em conjunto com a camada de tinta, proporciona 
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maior resistência à passagem do eletrólito. Nos diagramas de Bode para 61 dias de 

imersão (Fig. 3.47), é possível observar que os valores de módulo de impedância 

(diagramas de Bode) em baixas frequências para a amostra ACP apresentam-se 

inferiores aos obtidos pelas demais amostras e pelos ângulos de fase é possível 

identificar duas constantes de tempo, mostrando que o eletrólito percolou a camada 

de tinta e atingiu o substrato. 

Em 90 dias de imersão, Fig. 3.49, é possível observar claramente a influência 

do pré-tratamento no sistema de pintura, onde é visto um decaimento dos valores de 

módulo de impedância em mais de duas ordens de grandeza para a amostra de aço 

carbono sem pré-tratamento (ACP) em relação às amostras pré-tratadas com fosfato 

(AFP) e com silano dopado com íons de Ce3+ (AC3P). É visto também que os 

valores de ângulo de fase para as amostras AFP e AC3P permanecem acima de 75º 

durante uma faixa maior de frequência quando comparado com o ACP, uma vez que 

se pode associar valores maiores de ângulo de fase com melhores propriedades 

relacionadas com a resistência do revestimento contra a corrosão, então as 

amostras AFP e AC3P apresentam propriedades protetoras superiores à ACP. 

 

0 1 2
0

1

2
AP

AFP

AC3P

-Z
im

a
g

 / 
G

 c
m

2

Z
real

 / G  cm
2

 

(A) 

-2 -1 0 1 2 3 4 5
2

4

6

8

10

-2 -1 0 1 2 3 4 5
0

15

30

45

60

75

90

lo
g 

(|
Z

| /
 k

 c
m

2
)

 

 -
 / 

gr
au

s

log (f / Hz)

 

(B) 

Figura 3.45 – Diagramas de (A) Nyquist e (B) Bode módulo de impedância vs frequência para a 
amostra de aço pintado sem pré-tratamento (ACP), aço fosfatizado e pintado (AFP) e aço pré-tratado 
a partir de solução contendo 4 % de BTSE hidrolisada por seis horas com 150 ppm de íons de Ce

3+
 e 

pintado (AC3P), para 2 dias de imersão em solução de NaCl 3,5 % (m/m). 
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Figura 3.46 – Diagramas de (A) Nyquist e (B) Bode módulo de impedância vs frequência para a 
amostra de aço pintado sem pré-tratamento (ACP), aço fosfatizado e pintado (AFP) e aço pré-tratado 
a partir de solução contendo 4 % de BTSE hidrolisada por seis horas com 150 ppm de íons de Ce

3+
 e 

pintado (AC3P), para 15 dias de imersão em solução de NaCl 3,5 % (m/m). 
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Figura 3.47 – Diagramas de (A) Nyquist e (B) Bode módulo de impedância vs frequência para a 
amostra de aço pintado sem pré-tratamento (ACP), aço fosfatizado e pintado (AFP) e aço pré-tratado 
a partir de solução contendo 4 % de BTSE hidrolisada por seis horas com 150 ppm de íons de Ce

3+
 e 

pintado (AC3P), para 33 dias de imersão em solução de NaCl 3,5 % (m/m). 
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Figura 3.48 – Diagramas de (A) Nyquist e (B) Bode módulo de impedância vs frequência para a 
amostra de aço pintado sem pré-tratamento (ACP), aço fosfatizado e pintado (AFP) e aço pré-tratado 
a partir de solução contendo 4 % de BTSE hidrolisada por seis horas com 150 ppm de íons de Ce

3+
 e 

pintado (AC3P), para 61 dias de imersão em solução de NaCl 3,5 % (m/m). 
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Figura 3.49 – Diagramas de (A) Nyquist e (B) Bode módulo de impedância vs frequência para a 
amostra de aço pintado sem pré-tratamento (ACP), aço fosfatizado e pintado (AFP) e aço pré-tratado 
a partir de solução contendo 4 % de BTSE hidrolisada por seis horas com 150 ppm de íons de Ce

3+
 e 

pintado (AC3P), para 90 dias de imersão em solução de NaCl 3,5 % (m/m). 

 

Os valores de módulo de impedância obtidos para a amostra AFP em 103 

dias de imersão (Fig. 3.50(B)) são ligeiramente superiores aos obtidos pela amostra 

AC3P, porém encontram-se dentro da mesma ordem de grandeza, sendo 
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comparáveis os valores associados à resistência à permeabilidade do eletrólito 

proporcionada para estes dois tipos de pré-tratamentos. 
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Figura 3.50 – Diagramas de (A) Nyquist e (B) Bode módulo de impedância vs frequência para a 
amostra de aço pintado sem pré-tratamento (AP), aço fosfatizado e pintado (AF) e aço pré-tratado a 
partir de solução contendo 4 % de BTSE hidrolisada por seis horas com 150 ppm de íons de Ce

3+
 e 

pintado (AC3), para 103 dias de imersão em solução de NaCl 3,5 % (m/m). 

 

Os diagramas de impedância obtidos para as amostras ACP, AFP e AC3P em 

função do tempo de imersão em solução de NaCl 3,5 % (m/m), foram ajustados 

utilizando circuitos elétricos equivalentes. Os valores dos parâmetros dos CEE’s 

obtidos pelos ajustes dos dados experimentais são apresentados nas Tabelas 3.24 – 

3.26. O ajuste revelou a necessidade da utilização de quatro diferentes CEE para a 

interpretação da evolução das respostas de impedância. A Tabela 3.27 relaciona o 

tipo do CEE com a respectiva amostra para um dado tempo de imersão. 

Pelos modelos sugeridos, observa-se a evolução dos processos de acordo 

com o tempo, onde para os primeiros dias de imersão obtêm-se um circuito 

equivalente contendo apenas a resistência da solução (Rs) e um elemento de fase 

constante referente a camada do revestimento (CPEf), que mostra um 

comportamento totalmente capacitivo. Para maiores tempos de imersão o eletrólito 

percola o revestimento e o comportamento se torna resistivo, apresentando, além do 
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Rs, um CPEf em paralelo com a resistência do filme (Rf). Em alguns modelos é 

apresentado também um elemento de impedância difusional Warburg, representado 

por W. O W é geralmente atribuído à difusão do oxigênio pela camada, podendo ser 

relacionado também à difusão de cloretos através dos produtos de corrosão nos 

poros e/ou defeitos do revestimento [102]. 

 

Tabela 3.24 – Valores dos parâmetros do circuito elétrico equivalente obtidos a partir do ajuste dos 
dados experimentais da amostra ACP. O erro em porcentagem (%) associado a cada valor estimado 
encontra-se em parênteses. 

 15 dias 33 dias 61 dias 90 dias 103 dias 

Rs (Ωcm2) 427 415 180 183 180 

CPEf –T (nFcm-2 s(α-1)) 2,7 (1,3) 1,9 (0,7) 2,59 (1,4) 1,94 (0,6) 1,96 (0,2) 

CPEf – P (α) 0,94 (0,2) 0,93 (0,2) 0,94 (0,2) 0,97 0,97 

Rf (MΩcm2) - 5877 (13) 84,5 (4,4) 2,50 (8,8) 2,1 (8,3) 

CPEdc –T (nFcm-2 s(α-1)) - - 3,59 (1,7) 2,10 (14) 1,56 (2,9) 

CPEdc – P (α) - - 0,82 0,90 0,75 (1,0) 

Rtc (MΩcm2) - - 11949 (14) 2,21 (9,8) 45,6 (0,7) 

W-R (M) - - - 12,3 (3,7) 7,85 (11) 

W-T - - - 41,3 (2,9) 29,2 (11) 

W-P - - - 0,73 (0,9) 0,64 (4,8) 

 

 

 

Tabela 3.25 – Valores dos parâmetros do circuito elétrico equivalente obtidos a partir do ajuste dos 
dados experimentais da amostra CFTP. O erro em porcentagem (%) associado a cada valor estimado 
encontra-se em parênteses. 

 15 dias 33 dias 61 dias 90 dias 103 dias 

Rs (Ωcm2) 465 453 199 202 202 

CPEf –T (nFcm-2 s(α-1)) 2,37 (1,3) 2,47 (1,2) 2,58 (0,9) 1,77 (0,3) 1,78 (0,3) 

CPEf – P (α) 0,94 (0,2) 0,93 (0,2) 0,93 (0,1) 0,97 0,97 

Rf (MΩcm2) - - 7671 (6,2) 1120 (9,8) 6,3 (9,7) 

W-R - - - 36218 (2,3) 29482 (2,3) 

W-T - - - 85,6 (3,2) 88,5 (3,2) 

W-P - - - 0,78 (0,5) 0,77 (0,4) 
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Tabela 3.26 – Valores dos parâmetros do circuito elétrico equivalente obtidos a partir do ajuste dos 
dados experimentais da amostra AC3P. O erro em porcentagem (%) associado a cada valor estimado 
encontra-se em parênteses. 

 15 dias 33 dias 61 dias 90 dias 103 dias 

Rs (Ωcm2) 535 520 231 235 235 

CPEf –T (nFcm-2 s(α-1)) 1,89 (1,2) 1,91 (0,9) 2,24 (0,9) 2,14 (0,8) 2,24 (0,8) 

CPEf – P (α) 0,95 0,95 0,93 (0,1) 0,94 (0,1) 0,93 (0,1) 

Rf (MΩcm2) 6787 (15) 4109 (12) 5695 (3,7) 4550 (2,7) 2700 (2,1) 

 

 

Tabela 3.27 – Relação dos circuitos elétricos equivalentes utilizados no ajuste dos dados de 
impedância obtidos para as amostras ACP, AFP, AC3P em meio de NaCl 3,5 % (m/m) de acordo 
com a evolução do tempo de imersão. 

Circuito Elétrico Equivalente 
Amostra 

ACP AFP AC3P 

 
 

15 dias 

33 dias 
 

 

15 dias 61 dias 

15 dias 

33 dias 

61 dias 

90 dias 

103 dias 

 

33 dias 

61 dias 

90 dias 

103 dias 
 

 

90 dias 

103 dias 
  

 

A amostra ACP após 61 dias de imersão apresenta uma segunda constante de 

tempo referente aos processos interfaciais entre o substrato e o eletrólito, 

apresentada no CEE. Para AFP e AC3P não é visto essa segunda constante de 

Rs CPEf

Element Freedom Value Error Error %

Rs Fixed(X) 8506 N/A N/A

CPEf-T Free(+) 1,14E-10 N/A N/A

CPEf-P Free(+) 0,92862 N/A N/A

Data File:

Circuit Model File: C:\Documents and Settings\senai\Meus documentos\Meus arquivos recebidos\Modelo completo-3RC (1).mdl

Mode: Run Fitting / All Data Points (1 - 1)

Maximum Iterations: 100

Optimization Iterations: 0

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Calc-Modulus

Rs CPEf

Rf

Element Freedom Value Error Error %

Rs Fixed(X) 8506 N/A N/A

CPEf-T Free(+) 1,14E-10 N/A N/A

CPEf-P Free(+) 0,92862 N/A N/A

Rf Free(+) 2,778E08 N/A N/A

Data File:

Circuit Model File: C:\Documents and Settings\senai\Meus documentos\Meus arquivos recebidos\Modelo completo-3RC (1).mdl

Mode: Run Fitting / All Data Points (1 - 1)

Maximum Iterations: 100

Optimization Iterations: 0

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Calc-Modulus

Rs CPEf

Rf CPEdc

Rtc

Element Freedom Value Error Error %

Rs Fixed(X) 8506 N/A N/A

CPEf-T Free(+) 1,14E-10 N/A N/A

CPEf-P Free(+) 0,92862 N/A N/A

Rf Free(+) 2,778E08 N/A N/A

CPEdc-T Free(+) 1,051E-11 N/A N/A

CPEdc-P Free(+) 2,2927E-08 N/A N/A

Rtc Free(+) 1,752E11 N/A N/A

Data File:

Circuit Model File: C:\Documents and Settings\senai\Meus documentos\Meus arquivos recebidos\Modelo completo-3RC (1).mdl

Mode: Run Fitting / All Data Points (1 - 1)

Maximum Iterations: 100

Optimization Iterations: 0

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Calc-Modulus

Rs CPEf

Rf CPEdc

Rtc W

Element Freedom Value Error Error %

Rs Fixed(X) 8506 N/A N/A

CPEf-T Free(+) 1,14E-10 N/A N/A

CPEf-P Free(+) 0,92862 N/A N/A

Rf Free(+) 2,778E08 N/A N/A

CPEdc-T Free(+) 1,051E-11 N/A N/A

CPEdc-P Free(+) 2,2927E-08 N/A N/A

Rtc Free(+) 1,752E11 N/A N/A

W-R Fixed(X) 0 N/A N/A

W-T Fixed(X) 0 N/A N/A

W-P Fixed(X) 0,5 N/A N/A

Data File:

Circuit Model File: C:\Documents and Settings\senai\Meus documentos\Meus arquivos recebidos\Modelo completo-3RC (1).mdl

Mode: Run Fitting / All Data Points (1 - 1)

Maximum Iterations: 100

Optimization Iterations: 0

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Calc-Modulus



161 
 

tempo para este tempo de imersão, mostrando que para estas amostras a resistência 

à passagem de espécies pela camada é maior que à apresentada pela ACP. 

Foram realizados ensaios acelerados de corrosão em câmara de névoa salina 

com a finalidade de antecipar a falha no revestimento e consequentemente indicar 

qual dos pré-tratamentos apresenta caráter mais protetor nas condições ensaiadas. 

Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 3.28. 

Foram também realizados ensaios acelerados de câmara úmida para as 

amostras de aço pintado sem pré-tratamento (ACP), aço fosfatizado e pintado (AFP) 

e aço pré-tratado a partir de solução contendo 4 % de BTSE com 150 ppm de íons 

de Ce3+ e pintado (AC3P). Nos ensaios em câmara úmida, todas as amostras 

permaneceram sob o ensaio durante 648 horas, sendo que neste período não foi 

constado nenhum tipo de alteração na película de tinta. 

Nos ensaios de resistência à névoa salina, foi observado que a amostra ACP 

apresentou resistência ao ensaio sem apresentar alterações na superfície apenas 

até 504 horas, onde para o tempo de 528 horas já foi possível constatar a presença 

de bolhas próximas à incisão. Para 648 horas, tempo máximo de duração do ensaio, 

houve desplacamento da camada de tinta. 

 

Tabela 3.28 – Resultados dos ensaios em câmara de névoa salina para as amostras de aço pintado 
sem pré-tratamento (ACP), aço fosfatizado e pintado (AFP) e aço pré-tratado a partir de solução 
contendo 4 % de BTSE com 150 ppm de íons de Ce

3+
 e pintado (AC3P), em relação ao tempo de 

exposição. 

Amostra 
Horas de Ensaio (h) Migração 

Subcutânea 

(mm) 

Observações 
504 528 576 648 

ACP 

X     Sem bolhas 

 X    
Bolhas apenas próximo à 

incisão 

   X 17 Desprendimento da película 

AFP    X 0,1 Sem bolhas 

AC3P 

  X   Sem bolhas 

   X 7,0 
Bolhas apenas próximo à 

incisão 
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Para a amostra AC3P, o revestimento não apresentou alterações em sua 

superfície até 576 horas e para o tempo máximo de ensaio, 648 horas, constatou-se 

bolhas apenas na região próxima à incisão. Já para a amostra de aço carbono 

fosfatizada e pintada (AFP), mesmo para 648 horas em condições agressivas, não 

apresentou a formação de bolhas na superfície dos cdp’s ensaiados. 

A medida da migração subcutânea, obtida ao término do ensaio, mostrou que 

são obtidos valores maiores para a amostra de aço carbono pintado (ACP), 17 mm, 

e menores valores para a amostra de aço fosfatizado e pintado (AFP), 0,1 mm, 

sendo que a amostra de aço silanizado e pintado (AC3P) apresentou valor 

intermediário, 7 mm. A migração subcutânea esta relacionada à permeabilidade do 

filme por agentes agressores, podendo causar microfissuras no filme e até 

desplacamento total do revestimento, deixando o substrato metálico exposto e 

desprotegido. Sendo assim, as amostras pré-tratadas apresentaram maior adesão e 

resistência à passagem de espécies comparadas ao aço carbono sem pré-

tratamento, onde a amostra fosfatizada protegeu de forma mais eficaz o substrato, 

apresentando valores de migração subcutânea inferiores aos demais. 

Os resultados dos ensaios físicos de flexibilidade e impacto realizados nos 

cdp’s pintados são apresentados na Tabela 3.29. As imagens das amostras ACP, 

AFP e AC3P obtidas após os ensaios de flexibilidade e de impacto com visão do 

lado do impacto (LI) e com visão do lado contrario ao do impacto (LC) são 

apresentados nas Figuras 3.51 – 3,53, respectivamente. No ensaio de flexão, o 

resultado é expresso em quantos centímetros, a partir da margem da região do 

menor diâmetro do cdp, deixa-se de visualizar rachaduras, trincas e/ou defeitos 

visuais no revestimento, já no ensaio de resistência ao impacto o resultado é 

expresso pela altura, em polegadas, em que estes mesmos defeitos deixam de ser 

visualizados. 

Pelos resultados dos ensaios de flexibilidade (Tabela 3.29), observa-se que a 

amostra ACP não apresenta fissuras ou defeitos na área ensaiada, já a amostra 

AFP e AC3P apresentam 4,6 cm e 2,2 cm, respectivamente, o que mostra que o 

pré-tratamento a base de silano está promovendo melhor aderência e menor 

permeabilidade entre o metal e a tinta quando comparado com o pré-tratamento de 

fosfatização. A ocorrência do desempenho inferior da amostra fosfatizada e pintada 

pode ser associado ao tamanho dos cristais de fosfato do pré-tratamento, pois 
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quanto maior o tamanho dos cristais menor é a ductilidade da camada, tornando-se 

mais frágil. 

Os resultados obtidos pelos ensaios de impacto, apresentados também na 

Tabela 3.29, onde relacionam o lado do impacto (LI) e o lado contrário ao impacto 

(LC), mostram que na região onde ocorreu o impacto tanto a amostra AFP quanto 

AC3P apresentam valores de altura do êmbolo próximos. No lado contrário ao 

impacto é possível estabelecer diferença entre os valores obtidos pelas amostras, 

onde a amostra de aço pintada sem pré-tratamento apresentou maiores valores de 

altura, seguido da amostra com pré-tratamento de silano e, por fim, a amostra de 

aço fosfatizada. 

A presença de um pré-tratamento na superfície do substrato, seja por 

conversão ou por barreira, proporciona adesão entre o metal e a camada de tinta e 

também aumento da resistência à corrosão do revestimento final. Por outro lado, da 

mesma forma que melhoram certas propriedades, tal como a resistência à corrosão, 

podem interferir negativamente em outras, por exemplo, a flexibilidade da camada. 

Tanto para os ensaios de flexibilidade quanto os de impacto, os resultados obtidos 

para as amostras que sofreram pré-tratamento (silano e fosfato) apresentam 

desempenho inferior à amostra de aço pintada sem pré-tratamento. 

 

Tabela 3.29 – Resultados dos ensaios de flexibilidade e de impacto obtidos para as amostras de aço 
carbono pintado (ACP), aço fosfatizado pintado (AFP) e aço pré-tratado a partir de solução contendo 
4 % de BTSE dopada com 150 ppm de Ce

3+
 pintado (AC3P), segundo ASTM D522-08 e ASTM 

D2794-04. 

Amostra Flexibilidade 
Impacto 

LI LC 

ACP 0,5 cm + 78 + 78 

AFP 4,6 cm Entre 42/44 Entre 26/28 

AC3P 2,2 cm Entre 44/46 40 
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Figura 3.51 – Imagens das amostras (A) ACP, (B) AFP e (C) AC3P obtidas após o ensaio de 
flexibilidade, segundo ASTM D522-08. 

 

 

Figura 3.52 – Imagens das amostras (A)ACP, (B)AFP e (C)AC3P obtidas após o ensaio de impacto, 
segundo ASTM D2794-04. Visão do lado do impacto. 
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Figura 3.53 – Imagens das amostras (A)ACP, (B)AFP e (C)AC3P obtidas após o ensaio de impacto, 
segundo ASTM D2794-04. Visão do lado contrário ao impacto. 

 

 

3.10 Avaliação do desempenho contra a corrosão do pré-tratamento a 
base do bis-1,2-(trietoxisilil)etano (BTSE) dopado com íons de Ce4+ 
em sistema de pintura a pó sobre aço carbono (AC) 

Foram confeccionados cdp’s pré-tratados com solução contendo 4 % de 

BTSE dopados com 150 ppm de íons de Ce4+ e levados ao processo de pintura 

eletrostática à pó a base de resina poliéster. A espessura média do revestimento 

resultante (pré-tratamento + tinta) foi de aproximadamente 50 µm. Também foram 

realizados ensaios em cdp’s pintados sem pré-tratamento e cdp´s fosfatizados e 

pintados para efeito de comparação. Na avaliação dos cdp’s foram feitas medidas de 

impedância eletroquímica, de aderência e flexibilidade e ensaios acelerados de 

corrosão em câmara de névoa salina. 

As medidas de impedância foram realizadas com tempos crescentes de 

imersão para as amostras de aço carbono pintado sem pré-tratamento (ACP2), aço 

carbono fosfatizado e pintado (AFP2) e aço carbono pré-tratado a partir de solução 

contendo 4 % de BTSE com 150 ppm de íons de Ce4+ e pintado (AC4P). São 

apresentados apenas os diagramas para os tempos de 48 horas (Fig. 3.54), 10 dias 

(Fig. 3.55) e 22 dias (Fig. 3.56) de imersão. O eletrólito utilizado foi uma solução de 

NaCl 3,5 % (m/m). 



166 
 

Nos diagramas de Nyquist para quarenta e oito horas de imersão (Fig. 

3.54(A)) observa-se que todas as amostras estudadas apresentam um 

comportamento basicamente capacitivo e com valores de módulo de impedância 

dentro da mesma ordem de grandeza. Já nos diagramas de Bode de ângulo de fase 

vs frequência, é possível observar que para a amostra ACP2 os valores de ângulo 

de fase mantêm-se superiores a 80º por uma menor faixa de frequência quando 

comparado com as amostras AFP2 e AC4P, lembrando que os valores de ângulo de 

fase podem ser associados proporcionalmente à resistência do filme, então a 

diminuição destes valores em regiões de baixa frequência para a amostra ACP2 

mostra que a proteção contra a passagem de espécies para esta amostra é inferior 

às demais. 

Para dez dias de imersão, Fig. 3.55, é possível observar claramente a 

influência do pré-tratamento no sistema de pintura, onde é visto um decaimento dos 

valores de módulo de impedância para a amostra de aço carbono sem pré-

tratamento (ACP2) em relação às amostras pré-tratadas com fosfato (AFP2) e com 

BTSE modificado com íons de Ce4+ (AC4P), sendo que para estas duas últimas os 

valores mantêm-se constantes e próximos. É visto também que em baixas 

frequências (~10 mHz) os valores de ângulo de fase para as amostras AFP2 e 

AC4P permanecem acima de 75º e que para a mostra ACP2 estes valores estão 

próximos a 30º, onde inicia-se um decaimento acentuado destes valores em torno de 

10 Hz de frequência, mostrando assim a inferioridade do filme como barreira 

protetora perante as demais amostras. 

Após vinte e dois dias de imersão, tempo máximo de exposição considerado 

para estes ensaios, já se observa nos valores de módulo de impedância (Fig. 3.56) 

o decaimento nos valores obtidos para a amostra ACP2 comparado as amostras 

AFP2 e AC4P, onde estas duas permanecem sobrepostas e próximas no gráfico. A 

diminuição destes valores é um claro indício da intensificação das reações 

interfaciais entre o substrato e o eletrólito, indicando a ocorrência da oxidação do 

metal para a amostra ACP2. Em baixas frequências, também é notada a diminuição 

dos valores de ângulo de fase para as amostras AFT2 e AC4P, e de forma que não 

é possível afirmar com absoluta certeza qual das duas amostras apresenta maior 

resistência à passagem de espécies agressivas através do revestimento. 
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A partir dos dados de impedância foram sugeridos dois modelos de circuitos 

elétricos equivalentes (CEE), estes são apresentados na Tabela 3.30. Os parâmetros 

obtidos a partir dos modelos propostos são apresentados nas Tabelas 3.31 – 3.33. 

O modelo que melhor se ajustou aos dados obtidos para a amostra ACP2 para 

até seis dias de imersão é composto por uma constante de tempo, apresentando 

assim um resistor (R) em paralelo com um capacitor (C), com configuração 

Rs(RfCPEf), apresentado no circuito 1 (Tabela 3.30). Em tempos de imersão igual e 

superiores a dez dias e até o termino das análises (22 dias), o modelo proposto é 

constituído por duas constantes de tempo em cascata, configurado por 

Rs(RfCPEf(RtcCPEdc)) e apresentado no circuito 2 (Tabela 3.30). A segunda 

constante de tempo (RtcCPEdc), de acordo com os valores de  do CPEdc, está 

associado aos processos de difusão de oxigênio através do revestimento. 

O modelo proposto para as amostra AFP2 e AC4P com a evolução do tempo 

de imersão é composto por apenas uma constante de tempo (Rs(RfCPEf)) durante 

todo o período das análises, apresentado pelo circuito 1. 

Comparando os modelos de CEE propostos para as amostras estudadas, 

pode-se afirmar que, pelo fato da amostra ACP2 apresentar para tempos iguais e 

superiores a 10 dias de imersão o modelo com duas constantes de tempo (circuito 

2), e que as amostras AFP2 e AC4P apresentam a mesma configuração de modelo 

contendo apenas uma constante de tempo por todo o período dos ensaios (circuito 

1), então torna-se claro a superioridade da proteção proporcionada pelo revestimento 

das amostras AFP2 e AC4P, onde o revestimento da amostra ACP2 é menos efetivo 

para tempos prolongados de exposição ao eletrólito, pois o aparecimento de uma 

segunda constante de tempo está relacionada aos processos interfaciais entre o 

substrato e o eletrólito, mostrando que o revestimento não está sendo totalmente 

efetivo contra a passagem de espécies. Pelos resultados obtidos a partir dos ensaios 

de impedância, não é possível estabelecer diferenças significativas entre o 

desempenho das amostras AFP2 e AC4P mesmo após 22 dias de imersão. Isso 

significa que o pré-tratamento a base de silano BTSE dopado com 150ppm de Ce+4 

se mostra como boa alternativa para substituir a fosfatização para o substrato aço 

carbono. 
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Figura 3.54 – Diagramas de (A) Nyquist e (B) Bode para a amostra de aço pintado sem pré-
tratamento (ACP2), aço fosfatizado e pintado (AFP2) e aço pré-tratado a partir de solução contendo 4 
% de BTSE hidrolisada por seis horas e com 150 ppm de íons de Ce

4+
 e pintado (AC4P), para 48 

horas de imersão em solução de NaCl 3,5 % (m/m). Linha cheia: resultado do ajuste dos pontos 
experimentais ao circuito elétrico equivalente (CEE). 
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Figura 3.55 – Diagramas de (A) Nyquist e (B) Bode para a amostra de aço pintado sem pré-
tratamento (ACP2), aço fosfatizado e pintado (AFP2) e aço pré-tratado a partir de solução contendo 4 
% de BTSE hidrolisada por seis horas e com 150 ppm de íons de Ce

4+
 e pintado (AC4P), para 10 dias 

de imersão em solução de NaCl 3,5 % (m/m). Linha cheia: resultado do ajuste dos pontos 
experimentais ao circuito elétrico equivalente (CEE). 
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Figura 3.56 – Diagramas de (A) Nyquist e (B) Bode para a amostra de aço pintado sem pré-
tratamento (ACP2), aço fosfatizado e pintado (AFP2) e aço pré-tratado a partir de solução contendo 4 
% de BTSE hidrolisada por seis horas e com 150 ppm de íons de Ce

4+
 e pintado (AC4P), para 22 dias 

de imersão em solução de NaCl 3,5 % (m/m). Linha cheia: resultado do ajuste dos pontos 
experimentais ao circuito elétrico equivalente (CEE). 

 

 

Tabela 3.30 – Relação dos circuitos elétricos equivalentes utilizados no ajuste a partir dos dados de 
impedância obtidos para as amostras ACP, AFP, AC3P em meio de NaCl 3,5% (m/m) de acordo com 
a evolução do tempo de imersão. 

Circuito Elétrico Equivalente 
Amostra 

ACP AFP AC3P 

circuito 1 

Rs CPEf

Rf

Element Freedom Value Error Error %

Rs Fixed(X) 8506 N/A N/A

CPEf-T Free(+) 1,14E-10 N/A N/A

CPEf-P Free(+) 0,92862 N/A N/A

Rf Free(+) 2,778E08 N/A N/A

Data File:

Circuit Model File: C:\Documents and Settings\senai\Meus documentos\Meus arquivos recebidos\Modelo completo-3RC (1).mdl

Mode: Run Fitting / All Data Points (1 - 1)

Maximum Iterations: 100

Optimization Iterations: 0

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Calc-Modulus

 

2 dias 

6 dias 

2 dias 

6 dias 

10 dias 

16 dias 

22 dias 

2 dias 

6 dias 

10 dias 

16 dias 

22 dias  

circuito 2

Rs CPEf

Rf CPEdc

Rtc

Element Freedom Value Error Error %

Rs Fixed(X) 8506 N/A N/A

CPEf-T Free(+) 1,14E-10 N/A N/A

CPEf-P Free(+) 0,92862 N/A N/A

Rf Free(+) 2,778E08 N/A N/A

CPEdc-T Free(+) 1,051E-11 N/A N/A

CPEdc-P Free(+) 2,2927E-08 N/A N/A

Rtc Free(+) 1,752E11 N/A N/A

Data File:

Circuit Model File: C:\Documents and Settings\senai\Meus documentos\Meus arquivos recebidos\Modelo completo-3RC (1).mdl

Mode: Run Fitting / All Data Points (1 - 1)

Maximum Iterations: 100

Optimization Iterations: 0

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Calc-Modulus

 

10 dias 

16 dias 

22 dias 
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Tabela 3.31 – Valores dos parâmetros do circuito elétrico equivalente obtidos do ajuste a partir dos 
dados experimentais da amostra ACP2. O erro em porcentagem (%) associado a cada valor estimado 
encontra-se em parênteses. 

 2 dias 6 dias 10 dias 16 dias 22 dias 

Rs (Ωcm2) 52 52 52 52 52 

CPEf –T (nFcm-2 s(α-1)) 4,42 (0,9) 4,37 (1,4) 3,83 (0,2) 3,94 (0,9) 3,86 (1,1) 

CPEf – P (α) 0,97 (0,2) 0,97 (0,2) 0,99 (0,1) 0,97 (0,1) 0,97 (0,1) 

Rf (MΩcm2) 1265 (5,2) 372 (3,8) 165 (2,4) 122 (4,9) 113 (5,7) 

CPEdc –T (nFcm-2 s(α-1))   6,04 (2,3) 8,04 (8,1) 7,02 (3,9) 

CPEdc – P (α)   0,56 (1,9) 0,60 (6,6) 0,5 

Rtc (MΩcm2)   1043 (3,5) 682 (5,2) 1937 (13) 

 

 

Tabela 3.32 – Valores dos parâmetros do circuito elétrico equivalente obtidos do ajuste a partir dos 
dados experimentais da amostra CFTP2. O erro em porcentagem (%) associado a cada valor 
estimado encontra-se em parênteses. 

 2 dias 10 dias 16 dias 22 dias 

Rs (Ωcm2) 66 66 66 66 

CPEf –T (nFcm-2 s(α-1)) 3,88 (0,7) 3,92 (0,4) 3,80 (0,4) 3,78 (0,4) 

CPEf – P (α) 0,98 (0,1) 0,98 (0,1) 0,97 (0,1) 0,97 

Rf (MΩcm2) 10156 (13) 17584 (5,7) 8596 (3,2) 6427 (2,6) 

 

 

Tabela 3.33 – Valores dos parâmetros do circuito elétrico equivalente obtidos do ajuste a partir dos 
dados experimentais da amostra AC4P. O erro em porcentagem (%) associado a cada valor estimado 
encontra-se em parênteses. 

 2 dias 10 dias 16 dias 22 dias 

Rs (Ωcm2) 51 51 51 51 

CPEf –T (nFcm-2 s(α-1)) 3,93 (0,7) 4,09 (0,5) 3,92 (0,7) 3,72 (0,6) 

CPEf – P (α) 0,98 (0,1) 0,97 (0,1) 0,96 (0,1) 0,97 (0,1) 

Rf (MΩcm2) 5198 (9,1) 7992 (9,0)  4150 (6,2) 3680 (5,0) 
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Figura 3.57 – Evolução dos valores de resistência do filme (Rf) em função do tempo de imersão em 
solução de NaCl 3,5 % (m/m), para as amostras de aço carbono pintadas (ACP2), aço fosfatizado e 
pintado (AFTP2) e aço pré-tratado a partir de solução contendo 4% de BTSE hidrolisada por seis 
horas e dopada com 150 ppm de Ce

4+
 e pintado (AC4P). 

 

Para efeito de comparação, os valores de resistência do filme (Rf) obtidos 

pelos ajustes de CEE para as amostras ACP2, AFP2 e AC4P com a evolução do 

tempo de imersão são apresentados na Figura 3.57. Observa-se inicialmente que o 

valor de Rf segue a ordem para as amostras: AFP2>AC4P>ACP2. Para as amostras 

AFP2 e AC4P os valores flutuam um pouco, mas confirmam a tendência de uma 

leve queda com o aumento do tempo de imersão. Este comportamento está 

associado diretamente à presença dos pré-tratamentos, pois o mesmo não é 

observado para a amostra ACP2, para a qual os valores de Rf apenas decaem de 

forma acentuada para tempos maiores de imersão. Para o tempo máximo de 

realização dos ensaios (22 dias), é observado que o valor de resistência do filme 

para a amostra fosfatizada e pintada é superior à obtida para a amostra silanizada e 

pintada, porém encontram-se dentro da mesma ordem de grandeza. 

A diferença mais marcante realmente fica por conta do aço pintado sem pré-

tratamento, onde os valores de Rf são em média duas ordens de grandeza menores 

que os obtidos para as amostras fosfatizadas ou silanizadas, o que confirma a ação 

protetora do tratamento de silanização comparável à proteção conferida pela 

fosfatização. 
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Foram realizados ensaios acelerados de corrosão em câmara de névoa salina 

nas amostras ACP2, AFP2 e AC4P, com a finalidade de antecipar a falha no 

revestimento e consequentemente indicar qual dos pré-tratamentos em conjunto 

com a camada de tinta apresenta maior proteção do substrato em condições mais 

severas. O tempo total em que as amostras permaneceram sob ensaio foi de 312 

horas, os resultados obtidos são apresentados na Tabela 3.34 e as imagens dos 

cdp’s após o ensaio na Figura 3.58. 

Os resultados mostram que a amostra ACP2 é a primeira a apresentar bolhas 

na região próxima a incisão, com o tempo de 96 horas de ensaio. A amostra AFP2 

apresentou bolhas próximas à incisão em 192 horas e a AC4P, 240 horas. Para o 

tempo máximo de duração do ensaio (312 horas), houve desplacamento da camada 

de tinta da amostra ACP2. 

A migração subcutânea, obtida ao término do ensaio, mostrou maiores 

valores para a amostra de aço carbono pintado (ACP2), 19 mm, e menores valores 

para a amostra de aço silanizada e pintado (AC4P), 0,3 mm, sendo que a amostra 

de aço fosfatizado e pintado (AFP2) apresentou valor de 2 mm. Como a migração 

subcutânea esta relacionada diretamente às propriedades relacionadas com a 

proteção do substrato (adesão e permeabilidade do filme), menores valores 

apresentam maior resistência da camada de revestimento (pré-tratamento + tinta) 

contra a corrosão do substrato. Então para os resultados obtidos neste ensaio, a 

amostra pré-tratada com BTSE aditivada com íons de Ce4+ (AC4P) atua de forma 

mais eficaz na proteção do substrato, apresentando valores de migração subcutânea 

inferiores aos demais. 

Os resultados dos ensaios físicos de flexibilidade realizados nos cdp’s 

pintados são apresentados na Tabela 3.35. No ensaio de flexão, o resultado é 

expresso em quantos centímetros, a partir da margem da região do menor diâmetro 

do cdp deixa-se de visualizar rachaduras, trincas e/ou defeitos visuais no 

revestimento. Os resultados dos ensaios de flexibilidade mostram a presença de 

fissuras em todos os cdp’s ensaiados, apresentado na Figura 3.59, e que essas 

fissuras se estendem por uma maior região para a amostra ACP2 e AFP2, porém 

para essas duas amostras os valores expressos em centímetros estão praticamente 

iguais. Já para a amostra AC4P, as fissuras limitam-se a uma área menor que as 
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demais amostras, mostrando diminuição da região afetada pelos defeitos de 

aproximadamente 12 %, comparada às demais. 

 

 

Tabela 3.34 – Resultados de migração subcutânea obtidos a partir dos ensaios de resistência à 
névoa salina para as amostras de aço pintado sem pré-tratamento (ACP2), aço fosfatizado e pintado 
(AFP2) e aço pré-tratado a partir de solução contendo 4 % de BTSE com 150 ppm de íons de Ce

4+
 e 

pintado (AC4P), para 312 horas de exposição. 

Amostra 
Horas de Ensaio (h) Migração 

Subcutânea 

(mm) 

Observações 
72 96 144 192 240 312 

ACP2 

X       Sem bolhas 

 X      
Bolhas apenas próximo à 

incisão 

     X 19 
Desprendimento da 

película 

AFP2 
  X     Sem bolhas 

   X   2,0 
Bolhas apenas próximo à 

incisão 

AC4P 
   X    Sem bolhas 

    X  0,3 
Bolhas apenas próximo à 

incisão 

 

 

 

Tabela 3.35 – Resultados dos ensaios de flexibilidade obtidos para as amostras de aço carbono 
pintado (ACP), aço fosfatizado pintado (AFP) e aço pré-tratado a partir de solução contendo 4 % de 
BTSE dopada com 150 ppm de Ce

3+
 pintado (AC4P), segundo ASTM D522-08. 

amostra Flexibilidade 

ACP 5,4 cm 

AFP 5,5 cm 

AC4P 4,8 cm 
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ACP2 AFP2 AC4P 

Figura 3.58 – Imagens das amostras de aço carbono pintado (ACP2), aço fosfatizado pintado (AFP2) 
e aço pré-tratado a partir de solução contendo 4 % de BTSE dopada com 150 ppm de Ce

4+
 pintado 

(AC4P) obtidas após 312 horas de permanência em câmara de névoa salina. 

 

 

 

Figura 3.59 – Imagens das amostras (A) ACP, (B) AFP e (C) AC4P obtidas após o ensaio de 
flexibilidade, segundo ASTM D522-08 
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4. Conclusões 

 

Neste trabalho foi possível avaliar os pré-tratamentos a base de silanos, 

aditivados ou não com íons de cério, para a proteção contra a corrosão do aço 

carbono e do aço galvanizado. Estes pré-tratamentos foram avaliados 

separadamente e também compondo sistemas de pintura. 

A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que o pré-tratamento a base 

de BTSPA proporcionou ao aço carbono e ao aço galvanizado aumento na 

resistência à corrosão. Para os cdp’s pré-tratados com BTSPA e pintados pelo 

processo eletroforético, foi possível avaliar por espectroscopia de impedância 

eletroquímica a resistência à passagem de espécies pelo revestimento em 

comparação a outros cdp’s fosfatizados e pintados, encontrando melhores 

resultados para o pré-tratamento a base de fosfato. Os ensaios físicos de aderência 

e flexibilidade realizados nos cdp’s pintados apresentaram desempenho semelhante, 

tanto para o cdp pré-tratado com silano quanto para o pré-tratado com fosfato, não 

sendo possível estabelecer diferenças com relação a essa propriedade para estes 

pré-tratamentos, devido às excelentes propriedades da tinta do tipo e-coat que foi 

selecionada. 

A partir dos resultados obtidos pelo planejamento experimental pôde-se 

definir pela análise estatística das respostas |Z| a 30 mHz, Rp e ângulo de contato, 

condições favoráveis de trabalho para a obtenção de filmes de sulfossilanos – o 

BTESPT – em aço galvanizado que apresentasse melhor proteção contra a 

corrosão, que foram concentração de 2,0 % em massa, 240 minutos de hidrólise e 

90 ppm de íons de Ce4+. Na análise estatística dos dados obtidos pelo planejamento 

experimental para o aço carbono não foram observados resultados satisfatórios de 

proteção contra a corrosão, tornando inviável o uso do BTESPT para este substrato. 

No estudo relacionando as condições mais apropriadas para a obtenção de 

um filme a base de BTSE que apresentasse melhores resultados associados a 

resistência à corrosão, foram obtidos maiores valores para 4 % do silano BTSE em 

massa hidrolisados durante seis horas. A adição de íons de Ce3+ e Ce4+ em estudos 

preliminares também se mostrou promissor, aumentando a resistência à corrosão 

para o aço carbono e para o aço galvanizado, sendo assim necessário o estudo da 

influência da quantidade destes íons em solução contendo silano. 
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Os resultados das técnicas eletroquímicas de impedância, resistência de 

polarização linear e curvas de polarização utilizadas na avaliação do efeito 

proporcionado pela adição de íons de Ce3+ e de Ce4+ ao filme de BTSE na 

resistência à corrosão do aço carbono e do aço galvanizado em meio de  

NaCl mol.L-1, mostram-se concordantes. Ambas as técnicas utilizadas indicaram que 

a adição dos dopantes proporcionaram ao filme de BTSE uma maior eficiência no 

efeito barreira que a amostra sem dopante. As imagens de contraste de fase obtidas 

por AFM das amostras revestidas por BTSE dopadas com íons de Ce3+, mostram a 

formação de uma nova fase, que pode ser atribuída a óxidos e/ou hidróxidos de Ce3+ 

e que o mesmo deve ocorrer, mas em proporções muito menores, para a o filme 

dopado com íons de Ce4+. Os filmes dopados com Ce3+ apresentaram-se mais 

eficientes na resistência contra a corrosão do substrato em comparação com 

aqueles dopados com o Ce4+. 

A utilização dos pré-tratamentos para o aço carbono a base de BTSE 

dopados com 150 ppm de íons de Ce3+ ou 150 ppm de íons de Ce4+ em sistemas de 

pintura apresentaram resultados na resposta impedância com a evolução do tempo 

de imersão similares aos obtidos para os cdp’s fosfatizados e pintados. Fazendo 

analogia entre os pré-tratamentos de silanização com a fosfatização, utilizados neste 

trabalho, para o aço, com as propriedades relacionadas à aderência da camada de 

tinta, pode-se obter resultados superiores para os processos de silanização quando 

comparados com o processo de fosfatização. 

O pré-tratamento utilizando íons de Ce4+ apresentou maior resistência ao 

ensaio acelerado de corrosão em câmara de névoa salina quando comparado ao 

fosfato, mostrando assim sua superioridade em termos de proteção à corrosão. 

Neste trabalho mostrou-se que os pré-tratamentos convencionais a base de 

fosfato podem ser substituídos com sucesso utilizando tratamentos superficiais a 

base de silanos, desde que estes processos sejam otimizados e dimensionados 

para escalas reais de produção.  
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5. Sugestões para Trabalhos Futuros 

 

Como sugestões para trabalhos futuros, recomendam-se: 

 Avaliar a resistência à corrosão proporcionada pelo sistema composto por 

aço galvanizado pré-tratado com BTSE dopado com íons de Ce3+ e/ou Ce4+ 

pintados; 

 Avaliar sistemas compostos pela mistura de silanos em sistemas a base 

d’água; 

 Estudar sistemas compostos por dupla camada de silano e também 

variando o agente modificador da camada. Ex.: primeira camada composta 

por silano modificado com íons de Ce3+ e a segunda camada composta por 

silano modificado com íons de Ce4+, e vice-versa. 

 Aprofundar o estudo com técnicas de análise química (Si29NMR, FTIR, XPS 

e outros) para compreensão da forma real de ação dos sais de cério no 

aumento da resistência á corrosão dos filmes de silanos. 
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