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1. Resumo   

   

A avaliação da passivação dos aços inoxidáveis AISI 430 e AISI 439 

com soluções aquosas de K2Cr2O7 0,5% e HNO3 40% (v/v) foi realizada através 

de medidas de potencial de circuito aberto (Eca) em ácido clorídrico 0,10  

mol.L-1 e 0,50 mol.L-1. As placas dos aços foram preparadas por decapagem 

mecânica e foram imersas durante 30 minutos na solução de dicromato de 

potássio e ácido nítrico nas concentrações citadas. Após a passivação, as 

placas foram lavadas cuidadosamente com água deionizada e secadas a ar 

quente e em seguida imersas nas soluções de HCl durante uma hora. Os 

valores de Eca foram acompanhados utilizando o eletrodo de calomelano 

saturado (ECS) como referência, até potenciais estacionários (Ecorr – potencial 

de corrosão). Pode-se verificar que, para a concentração de 0,10 mol.L-1 de 

HCl, a passivação foi efetiva para os dois aços, nos meios passivantes 

utilizados. Porém, para a concentração de 0,50 mol.L-1 a passivação não foi 

efetiva, pois os valores de Ecorr obtidos se aproximam muito dos valores 

obtidos nas medições realizadas nas placas que não passaram pelo processo 

de passivação, com exceção do banho passivante de HNO3 40% (v/v), para o 

aço AISI 439. 

 

 

2. Introdução   
 

É chamado de corrosão o processo de deterioração espontânea de um 

metal, causada pela reação entre o metal e os elementos do meio em que está 

imerso. Com o crescente uso de aços, cresce também a importância dos 

estudos sobre os processos de proteção de metais contra a corrosão. 

(GENTIL, 2007).Os aços inoxidáveis apresentam grande resistência à corrosão 

devido à quantidade de cromo presente em sua composição. O cromo sofre 

oxidação, criando uma finíssima camada de óxido na superfície do metal, a 

qual protege o material do ataque corrosivo. A esse processo de formação da 

camada de óxido sobre a superfície do metal, dá-se o nome de passivação 

(GEMELLI, 2001). De acordo com normas técnicas (ASTM – A 969-05), existe 



uma forma de passivação a ser aplicada para cada tipo de aço, sendo que o 

processo de passivação abrange diversas variáveis como o tempo de imersão, 

a temperatura e a concentração do banho passivante.  

   

3. Objetivo   

 

O objetivo deste trabalho é avaliar a eficiência do uso de K2Cr2O7 e 

K2Cr2O7+ HNO3 como soluções passivantes para os aços AISI 430 e AISI 439 

em meio corrosivo de HCl, e comparar seus resultados com a passivação com 

HNO3 nas mesmas variáveis de tempo e temperatura.  

 

 

4. Metodologia   

   

As placas dos aços foram decapadas com lixas 320, 400 e 600 mesh 

(nesta sequência) e lavadas com água deionizada e secadas a ar quente. Após 

esse processo, foram imersas na solução passivante (HNO3 40%, K2Cr2O7 

0,5% e HNO3 40%+ K2Cr2O7 0,5%) durante 30 minutos, sendo novamente 

lavadas com água deionizada e secadas a ar quente ao fim do processo. As 

placas foram então imersas nas soluções de HCl. Durante 60 minutos 

acompanharam-se os valores de potencial de circuito aberto (Eca), para 

determinar o Ecorr, utilizando o eletrodo de calomelano saturado (ECS) como 

referência. Os testes também foram realizados com placas sem passivação 

(branco) para comparação com os resultados obtidos nas placas passivadas.  

   

5. Desenvolvimento    

 

Aços inoxidáveis dificilmente são encontrados em condições ideais de 

uso. Assim, as empresas adotaram métodos para estabelecer uma superfície 

passivada, que é essencial para maximizar a resistência que os metais 

oferecem à corrosão. Com base nesse conceito, estudou-se, para os aços AISI 

430 e AISI 439, o efeito das variáveis do meio passivante (tempo e 

concentração), assim como a concentração do meio corrosivo de HCl. 

A avaliação dos resultados mostra que os filmes passivantes foram 

resistentes para HCl 0,10 mol.L-1. Porém, para HCl 0,50 mol.L-1 a passivação 

não foi eficiente, ocorrendo a quebra do filme passivante. A continuação do 

trabalho se dará com o HCl 0,30 mol.L-1, para avaliar a eficácia da superfície 

passivada nesse meio corrosivo, e em diferentes temperaturas de passivação. 



 

6. Resultados  Preliminares 

 

Na tabela 1 é possível observar os resultados obtidos nos testes 

realizados nos dois aços em diferentes banhos passivantes e meios corrosivos. 

Todos os testes foram realizados em duplicata e à temperatura ambiente.  

 
Aço AISI 430 Aço AISI 439 
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HCl (mol.L-1) 0,10 0,50 0,10 0,50 

Branco -521 ± 1 -489 ± 1 -521 ± 6 -483,5 ± 0,5 

HNO3 40% (v/v) -65 ± 5 -482 ± 1 -39 ± 2 -92 ± 11 

Dicromato de 
potássio 0,5% 

-167 ± 15 -492 ± 4 -252 ± 5 -486,5 ± 0,5 

HNO3 40% (v/v) 
+ Dicromato de 
potássio 0,5% 

-268 ± 26 -486,5 ± 0,5 -155 ± 15 -486,5 ± 5,5 

Tabela 1: Potenciais de ECA obtidos nos diferentes meios corrosivos e banhos passivantes para os aços 
AISI 430 E AISI 439 

Para o meio corrosivo de HCl 0,10 mol.L-1, observou-se que a 

passivação dos aços AISI 430 e AISI 439 em meio de HNO3 40% torna as 

placas mais resistentes à corrosão, pois os valores de Ecorr se tornam mais 

positivos em relação ao branco. A passivação com dicromato de potássio e a 

mistura de HNO3 e dicromato de potássio também torna as placas mais 

resistentes à corrosão, porém apresentam menor eficiência.  

Em meio de HCl 0,50 mol.L-1, observou-se que todas as placas 

passivadas apresentaram potenciais de Eca muito próximos ao do branco, 

portanto a passivação não foi eficiente, exceto para o aço AISI 439 em meio de 

HNO3 40%. 
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