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O ângulo de contato ou ângulo de molhabilidade, está 
relacionado com a tendência que um líquido tem de se espalhar 
ou não sobre uma determinada superfície.  A geometria e o 
ângulo das gotas exercem funções importantes e distinguem as 
características hidrofílicas e hidrofóbicas das superfícies.
Existem situações extremas que se referem às superfícies 
super-hidrofílicas, quando o ângulo de contato é inferior a 10° 
e às superfícies super-hidrofóbicas quando o ângulo de contato 
é superior a 150°.



>150°
super-hidrofóbico

=90°
hidrofóbica

0°
super hidrofílica
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DIAGRAMA DA GOTA: 
EFEITO HIDROFÍLICO E HIDROFÓBICO



São efeitos de extrema importância para 
obtenção de resultados após aplicação 
de produtos.
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HIDROFÍLICO

Quando um profissional realiza um 
serviço de lavagem na lataria de um 
carro excessivamente sujo, ele precisará 
da ação umectante (molhabilidade) de 
um excelente lava autos  que contenha 
moléculas especiais, reduza a tensão 
superficial, aumente a afinidade da 
superfície do veículo com água, forme o 
efeito hidrofílico e facilite o processo de 
lavagem. Exemplo: V-FLOC Baixa tensão superficial

Alta umectação (molhabilidade)
O sólido se mostrará completamente  
molhado pelo líquido se o ângulo 
de  contato for zero.



HIDROFÓBICO

Quando o profissional pretende entregar 
um carro com excelente nível de 
proteção, deve-se optar por uma cera 
ou qualquer outro produto que ofereça 
um altíssimo nível de hidrorrepelência, o 
que vai formar  gotas esféricas sobre a 
superfície e produzir o efeito 
hidrofóbico.

Superfície revestida com blend
paste wax

Alta tensão superficial
Baixa umectação (impermeabilidade)



Hidrofóbico

Hidrofílico

Super-hidrofílico

Ângulo de gota
da Blend

EFEITO VISUAL DA GOTA



01
repelência a 
líquidos/óleo

02
menor aderência a 
partículas de sujeira

05
reduz marcas 

de gotas de água

03
facilidade na 

limpeza

04
redução no 
coeficiente 

de atrito

BENEFÍCIOS DE UMA PROTEÇÃO HIDROFÓBICA



COMPARATIVO ÂNGULO DE GOTA

(ausência de ceras)

Carnaúba Tok Final

Spell

Blend Spray Blend Paste Native Paste V-80

Carnaúba Express Ultra

Native Cleaner Wax
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hidrofóbica
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