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1. Resumo 

Avaliou-se a resistência à corrosão do aço AISI 430, em meio de ácido 

clorídrico (HCl) a partir de medidas de potencial de circuito aberto (Eca). As placas 

de aço AISI 430 foram previamente decapadas quimicamente em solução de nital 

(90% etanol P.A. + 10% ácido nítrico 40%(v/v)), sendo então lavadas com água 

destilada e secas a ar quente. A passivação do aço foi realizada de duas formas 

diferentes: os primeiros testes foram efetuados com placas passivadas em solução 

de ácido nítrico (HNO3) 40% (v/v), enquanto que, para os testes posteriores, 

realizou-se a passivação com solução de dicromato de potássio (K2Cr2O7) 0,5%. Ao 

fim da passivação, as placas foram lavadas e secas novamente para, então, serem 

imersas nas soluções de HCl. Os potenciais de circuito aberto foram acompanhados 

até se obter valores estacionários de potencial de corrosão (Ecorr), tomando como 

referência o eletrodo de calomelano saturado (ECS). A passivação com HNO3, após 

decapagem química, mostrou-se eficiente até concentrações de 0,30 mol.L-1 de HCl. 

A passivação com K2Cr2O7 0,5%, posterior à decapagem, mostrou-se eficiente até 

concentrações de 0,30 mol.L-1 de HCl, não se tendo definido ainda o limite de 

passivação para esse aço nas dadas condições. 

 

2. Introdução 

A passivação consiste na formação de uma barreira física contra corrosão, na 

qual, a partir de um meio oxidante, cria-se um filme de proteção sobre a placa 

metálica, diminuindo a velocidade da corrosão (GENTIL, 2011). Apesar de essa 

camada passiva ser formada espontaneamente em aços inoxidáveis, sua formação 

pode ser acelerada e potencializada através de tratamentos químicos como, por 

exemplo, soluções de ácido nítrico (ASTM – A 967-05). Para uma melhor eficiência, 

há a necessidade de submeter a superfície do metal a um pré-tratamento que visa 

deixá-la uniforme e livre de impurezas, como é o caso da decapagem química 

(SANTOS, L., 2016), a qual pode ser realizada com diversas soluções, entre elas o 

nital - mistura de álcool etílico e ácido nítrico. A resistência à corrosão em metais 

pode ser medida mergulhando-se uma amostra do metal, previamente ligada a um 

eletrodo de referência, no meio corrosivo. A medição do potencial de circuito aberto 

(Eca) é realizada durante um tempo determinado, até se obter valores estacionários 

de potencial de corrosão (Ecorr). Valores de Ecorr mais positivos caracterizam 

menor susceptibilidade à corrosão nas condições estudadas  



 

3. Objetivo 

O objetivo deste estudo é verificar a eficiência do pré-tratamento de 

decapagem química com solução de nital no aumento da resistência à corrosão do 

aço inoxidável AISI 430 passivado com soluções de HNO3 e K2Cr2O7, em relação ao 

aço passivado sob as mesmas condições e tratado previamente com lixamento 

manual. 

 

4. Metodologia 

A decapagem química foi realizada a partir da imersão das placas de aço AISI 

430 em solução de nital (90% etanol P.A. + HNO3 40%(v/v)) durante 1 minuto à 

temperatura ambiente, lavando-se com água destilada e secando a ar quente em 

seguida. O aço foi submetido ao banho passivante por 30 minutos, também à 

temperatura ambiente (para os dois banhos estudados), e foi realizada a lavagem e 

secagem novamente ao fim do processo. As placas de aço foram imersas na 

solução de HCl durante 1 hora, acompanhando-se os potenciais de circuito aberto 

(Eca) e tomando o último valor (estacionário) como o potencial de corrosão (Ecorr) 

para a condição estudada. Utilizou-se como referência o eletrodo de calomelano 

saturado (ECS). Os potenciais de Ecorr deste estudo foram comparados a 

resultados preliminares de placas tratadas previamente com lixamento manual, 

considerando-se valores mais positivos de Ecorr como uma maior resistência à 

corrosão. 

 

5. Desenvolvimento 

Muitos são os processos que necessitam de aços com elevada resistência à 

corrosão. Com isso, surge a necessidade do estudo de diferentes métodos que 

sejam capazes de melhorar essa propriedade natural dos aços inoxidáveis.  

A avaliação dos resultados mostra que o pré-tratamento com solução de nital 

não é significativamente melhor que o lixamento manual em placas passivadas em 

solução de HNO3. No entanto, a decapagem química se mostrou eficiente na 

melhora da resistência à corrosão do aço passivado em solução de K2Cr2O7. 



Em continuidade ao presente trabalho, o aço AISI 430 passivado com 

K2Cr2O7 0,5% será submetido a concentrações de HCl maiores que 0,30 mol.L-1, a 

fim de se determinar o seu limite de passivação. 

 

6. Resultados Preliminares 

Os valores de Ecorr obtidos encontram-se na tabela 1. 

Tabela 1: Potenciais de Ecorr (mV/ECS) obtidos. 

  

Banhos Passivantes 

  
Branco HNO3 40% (v/v) K2Cr2O7 0,5% 

 

HCl (mol.L
-1
) 0,10 0,30 0,50 0,10 0,30 0,50 0,10 0,30 0,50 

E
c
o

rr
 (

m
V

/E
C

S
) 

Placas lixadas -521 ± 2* -499 ± 1* -488 ± 1* -65 ± 5* -74 ± 18* -482 ± 1* -167 ± 15* -530 ± 5 -492 ± 4* 

Placas decapadas -186 ± 1 -215 ± 19 -490 ± 3 -142 ± 2 -103 ± 7 -492 ± 4 3 ± 1 -108 ± 28 - 

*MARQUES, M. M., 2015. 

Para a passivação em solução de HNO3 40%, a decapagem química em 

solução de nital não se mostrou efetiva, pois os valores de Ecorr foram próximos ao 

obtidos com lixamento manual. No entanto, para placas de aço AISI 430 passivadas 

com solução de K2Cr2O7 0,5%, o pré-tratamento químico proporcionou valores 

significativamente mais positivos de Ecorr em relação ao pré-tratamento manual, 

obtendo-se, inclusive, a resistência do aço em solução de HCl 0,30 mol.L-1, nas 

condições estudadas.  

 

7. Fontes Consultadas 

ASTM A967-05 

 
GENTIL, V. Corrosão, LTC, Rio de Janeiro, 5ª edição, 2007. 

 
MARQUES, M. M., et. al. Avaliação da Passivação dos Aços AISI 430 e AISI 439 

com Dicromato de Potássio e Ácido Nítrico. In: 15º CONGRESSO NACIONAL DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 2015. 

 
SANTOS, L. ESTUDO DA DECAPAGEM DA SUPERFÍCIE DO AÇO ATRAVÉS DA 

IMERSÃO ÁCIDA. Revista Científica Semana Acadêmica. Fortaleza, n. 85, v.1. 

Disponível em: <http://semanaacademica.org.br/artigo/estudo-da-decapagem-da-

superficie-do-aco-atraves-da-imersao-acida>. Acessado em: 27/08/2016. 


