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INTRODUÇÃO: A chuva ácida é um dos principais problemas ambientais que 

enfrentamos atualmente. A liberação de SOx e NOx na atmosfera gera dois tipos de 

ácidos corrosivos, ácido sulfúrico e ácido nítrico, ao entrar em contato com a água. 

Assim, ao ocorrer a precipitação o pH da chuva estará com caráter ácido, podendo 

danificar estruturas de concreto e metálicas. Os aços inoxidáveis ferríticos apresentam 

grande empregabilidade no cotidiano e para retardar a corrosão, os mesmos passam 

por métodos de proteção à corrosão, como a passivação. Tal processo leva à 

formação de filmes de hidróxidos e óxidos na superfície dos aços inoxidáveis, gerando 

resistência à corrosão (CARBÓ, 2005). O método de passivação é realizado por um 

agente oxidante, formando filme de proteção na superfície do aço que, ao ser colocado 

em contato com um meio corrosivo, promoverá a proteção contra esse meio. 

OBJETIVOS: Avaliar a resistência a corrosão de dois aços inoxidáveis ferríticos 

quando submetidos à solução de chuva ácida sintética, através da técnica de 

passivação destes aços nas temperaturas de 20ºC e 40ºC.   

METODOLOGIA: A solução de chuva ácida sintética foi preparada baseada no 

método utilizado por ZABAWI (2008), preparando-se 1L de solução. O pH foi ajustado 

com ácido sulfúrico e hidróxido de sódio até a obtenção de pH = 3.  As placas de aços 

inoxidáveis AISI 430 e AISI 439 foram previamente lixadas (360 e 600 mesh), lavadas 

com água destilada e secas à temperatura ambiente. Para a passivação, as placas 

foram imersas em uma solução de ácido nítrico 40% (v/v) durante 30 minutos nas 

temperaturas de 20ºC e 40ºC (realizada em banho maria com agitação), lavadas com 

água destilada e secas à temperatura ambiente. A avaliação da resistência à corrosão 

foi realizada através da imersão das placas de aços inoxidáveis em alíquotas da 

solução de chuva ácida durante 30 minutos (temperatura ambiente), anotando os 

valores do potencial de circuito aberto (Eca), empregando eletrodo de calomelano 

saturado como referência, até atingir um valor estável de potencial (potencial de 

corrosão – Ecorr). Os testes foram realizados em duplicatas. 

DESENVOLVIMENTO: Desde que os processos de corrosão são de natureza 

eletroquímica, medidas eletroquímicas são extensivamente usadas no estudo do 

mecanismo do processo de corrosão. Sendo assim, métodos eletroquímicos podem 

ser usados no laboratório para estudar a susceptibilidade de metais à corrosão 

(RAMANATHAN, 1988). Avaliando o potencial de corrosão, nota-se que a solução de 

chuva ácida é um meio corrosivo aos aços ferríticos utilizados; sendo assim, torna-se 



necessário testar técnicas de proteção para submeter os aços a este meio. O processo 

de passivação de aços utiliza substâncias que promovem a formação de uma película 

protetora de óxidos e hidróxidos dos metais presentes na liga (ASTM A967-05). O 

presente estudo buscou inicialmente realizar a técnica de passivação nas 

temperaturas de 20ºC e 40ºC visando proteger as placas AISI 430 e AISI 439 ao serem 

imersas em solução de chuva ácida, medindo os valores do potencial de corrosão.  

RESULTADOS PRELIMINARES: Os gráficos 1 e 2 apresentam os valores de Eca 

para as placas AISI 430 e AISI 439 respectivamente e o valores de Ecorr na tabela 1.  

 

 

 

 

 

Tabela 1. Valores de Ecorr para a placa AISI 430 

 Placa AISI 430 Placa AISI 439 

Sem passivação -344 ± 7 -298 ± 25 

Com passivação 20ºC -95 ± 3 -55 ± 21 

Com passivação 40ºC +24 ± 5 +150 ± 19 

As técnicas de passivação auxiliaram na proteção das ligas metálicas utilizadas, 

sendo que resultados na temperatura de 40ºC foram mais eficientes, pois os 

resultados de Ecorr foram mais positivos do que os valores obtidos no processo sem 

passivação. Pretende-se dar continuidade aos testes, utilizando inibidores de corrosão 

(imidazol e benzotriazol)  com o mesmo meio corrosivo, para se avaliar qual processo 

de proteção à corrosão é mais eficiente para as ligas metálicas estudadas. 
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