
 

 

 

TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DA PASSIVAÇÃO DOS AÇOS AISI 304-L E 316-LTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: QUÍMICASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - FASBINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): FERNANDO HENRIQUE DA COSTA JESUZ, BRUNA VEIGA CAMPILLO DA SILVA,
STÉPHANIE LENHARE, TAMIRES SILVA FERREIRA, VICTOR DOS SANTOS PINHEIRO, VICTOR
MATHEUS SILVEIRA PEREIRA

AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MAURICIO MARQUES PINTO DA SILVAORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo tratar dois tipos de aço (AISI 304-L e 316-L) 

em meio oxidante de HNO3 20% v/v a 25ºC, e comparar seus desempenhos em meios 

corrosivos (HCl) de várias concentrações. Conhecendo-se a capacidade de formação 

de filmes passivantes em aços inoxidáveis por meio de métodos químicos, a 

comparação foi feita com base na análise dos potenciais de corrosão, fazendo-se uso 

de medições de potencial de circuito aberto (ECA). Até o meio corrosivo de HCl 0,30 

mol.L-1, ambos os aços resistiram de forma igual. Dando continuidade a este trabalho, 

pretende-se aumentar a concentração do meio corrosivo para verificar qual dos aços 

estudados é mais resistente à corrosão, nas mesmas condições de passivação. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A resistência à corrosão dos aços inoxidáveis depende da formação de filmes de 

óxidos ou hidróxidos de seus metais constituintes, como cromo e ferro, que se aderem 

à superfície dos mesmos (CARBÓ, 2005) e diminuem ou impedem o ataque do meio 

corrosivo ao aço. Apesar de a camada passiva ser formada espontaneamente em aços 

inoxidáveis, a formação desta pode ser aumentada com tratamentos químicos que 

proporcionem um meio oxidante à superfície dos aços, como os banhos passivantes de 

acido nítrico (HNO3).  

Normas técnicas (ASTM – A 967-05) estabelecem processos de passivação para 

aços austeníticos e ferríticos, citando variáveis a serem empregadas, como 

concentração, temperatura e tempos de imersão no banho passivante. Com base 

nestes preceitos, este trabalho busca realizar uma comparação de desempenho entre 

os aços AISI 304-L e 316-L, tratados nas mesmas condições. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Fazer uma comparação de desempenho (por meio de medidas de potencial de 

circuito aberto – ECA) entre os aços AISI 304-L e AISI 316-L, tratando os mesmos em 



meio oxidante de ácido nítrico (HNO3) 20% v/v e expondo-os em meios corrosivos de 

HCl. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Placas de aço AISI 304-L e 316-L foram lixadas utilizando-se lixas de 320, 400 e 

600 mesh. Após, as mesmas foram lavadas com água destilada e etanol, e finalmente 

secas com ar quente.  

Para o banho passivante das placas, utilizou-se a solução de HNO3 20% v/v a 

25ºC, em diferentes tempos de imersão (15 e 30 minutos). Em sequência, as placas 

foram novamente lavadas com água destilada e secas com ar quente, assim 

preparando-as para a imersão em diferentes soluções de HCl.  

Acompanharam-se os valores de potenciais de circuito aberto (Eca) em função 

do tempo (60 minutos). Para determinação do (Ecorr), utilizaram-se eletrodos de 

calomelano saturado (ECS) como referência, à temperatura de 25°C, possibilitando a 

verificação da eficiência da passivação.  

Como referência realizaram-se testes com as placas sem prévia passivação,  

fazendo-se a comparação dos resultados obtidos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Segundo GENTIL (2011), a passivação induzida em aços inoxidáveis é 

amplamente utilizada industrialmente, visando melhorias no transporte e/ou estocagem 

do material. 

Tendo-se em consideração o efeito prático que o tratamento prévio representa 

para a indústria, o presente estudo verificou as seguintes variáveis para os aços AISI 

304-L e 316-L: tempo de imersão no meio passivante e concentração do meio corrosivo 

(HCl). Os testes foram realizados em triplicata. 

Realizaram-se as passivações conforme a norma ASTM – A 967-05, que define 

o tipo de procedimento de passivação a ser utilizado para cada tipo de aço. Assim, 

determinou-se o potencial de corrosão (Ecorr) através de medidas de potencial de 



circuito aberto, com eletrodo de calomelano saturado (ECS) como referência, até 

valores quase estacionários acompanhados pelo tempo de 60 minutos.  

Iniciaram-se as avaliações com a solução de HCl 0,10 mol.L-1 obtendo-se 

resultados satisfatórios que abriram margem para a averiguação da proteção em meios 

de HCl mais agressivos. O presente estudo, entretanto, mostra os resultados 

comparativos até 0,30 mol.L-1. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Os resultados encontrados podem ser resumidos na tabela a seguir:  

 
Tabela 1: Medidas de Eca para os aços AISI 304-L e 316-L, com e sem tratamento passivante, 

nos tempos de imersão estudados. 

 
Valores de ECA para os tempos de imersão testados (mV) 

AISI 304-L AISI 316-L 

Concentração HCl (M) 0 min 15 min 30 min 0 min 15 min 30 min 

0,10 -193 ± 1 -99 ± 11 -117 ± 11 -170 ± 4 -115 ± 3 -126 ± 4 

0,30 -428 ± 7 -130 ± 43 -155 ± 15 -146 ± 2 -136 ± 2 -139,5 ± 0,5  

 

Conforme verificado, a passivação em ambos os tipos de aço foram eficientes 

em meios de HCl 0,10 mol.L-1 e 0,30 mol.L-1, já que os valores de Ecorr foram mais 

positivos com relação às respectivas placas sem tratamento passivante. Pretende-se 

continuar os testes em concentrações de meio corrosivo superiores, de modo a analisar 

qual entre os aços é mais resistente à corrosão, nas mesmas condições de passivação. 
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