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ESTUDO COMPARATIVO DA PASSIVAÇÃO DO AÇO AISI 304 COM  

DICROMATO DE POTÁSSIO E ÁCIDO NITRICO.  

   

1. Resumo   

Iniciamos um estudo comparativo da passivação do aço austenítico AISI 304 

com soluções de K2Cr2O7 0,5% e HNO3 40% em meio corrosivo de ácido 

clorídrico em diferentes concentrações molares. As placas são preparadas com 

decapagem mecânica e imersas primeiramente em solução passivante durante 

30 minutos em temperatura ambiente, e logo em seguida, são expostas ao 

meio corrosivo (HCl) por 60 minutos. Durante a exposição, acompanha-se e 

registra-se os valores de potencial de circuito aberto (Eca), com o auxílio de um 

eletrodo de calomelano saturado como referência. Verificou-se preliminarmente 

que a passivação com K2Cr2O7 0,5% resultou em valores próximos aos obtidos 

com a placa sem tratamento algum, já nos mostrando sua ineficácia passivante 

para este aço; já com o HNO3 40% encontramos resultados melhores, mesmo 

em concentrações de HCl mais elevadas, induzindo nosso estudo a encontrar o 

limite de passivação, que é a concentração de ácido a qual o nosso ensaio se 

assemelha à da placa sem tratamento. 

 

2. Introdução   

O aço se tornou, a partir do século XX, uma das principais matérias 

primas para confecção de ferramentas e máquinas para a humanidade. Por ser 

um material empregado em estruturas prediais, industriais e automotivas, 

deseja-se que tenham longa vida útil; porém, por reação espontânea, os aços 

sofrem ação deteriorante por oxidação com o oxigênio do ar, em sua natural 

tendência a se formar óxidos, forma em que são encontrados na 

natureza (GENTIL, 2007). Para otimizar essa vida útil, diversos experimentos 

empregando a adição de outros elementos, como o cromo, levou a uma imensa 

gama de diferentes composições, cada uma delas com características próprias 

e melhorando sua resistência à oxidação; todavia, ainda não se chegou a um 

material com a proteção ideal (GEMELLI, 2001). Métodos alternativos são 

criados a cada ano buscando o aperfeiçoamento dessa proteção contra 

corrosão, evitando não só a substituição de peças de aço em um prazo menor, 

mas também mão de obra e operações complexas envolvidas para realizar 



essas trocas, como escavação para substituição de uma tubulação enterrada. 

A passivação induzida com formação de filmes protetores é um dos estudos 

que buscam o aperfeiçoamento. Imergindo peças de aço inox em banhos de 

ácido nítrico diluído ou em solução de dicromato de potássio, uma fina camada 

de óxidos é formada na superfície, evitando um ataque externo por ácido ou 

oxigênio por um período, elevando sua resistência à corrosão. 

  

3. Objetivo   

Esse trabalho tem como objetivo avaliar e comparar a eficiência da 

passivação do aço AISI 304 com soluções passivantes de Dicromato de 

Potássio 0,5% e Ácido Nítrico 40%, e sem passivação, em meio corrosivo de 

HCl, com as mesmas variáveis de tempo e temperatura.  

 

 

4. Metodologia   

As placas do aço passam por uma decapagem mecânica através do 

lixamento com lixas 320, 400 e 600 mesh, e são lavadas com água deionizada 

e secadas a ar quente. Após esse procedimento as placas são imersas na 

solução passivante (K2Cr2O7 0,5% ou HNO3 40%) durante 30 minutos, sendo 

então  lavadas com água deionizada e secadas a ar quente novamente. As 

placas são imersas em solução de HCl com a concentração desejada, e 

durante 60 minutos acompanham-se os potenciais de circuito aberto (Eca) afim 

de determinar os valores de Ecorr (potenciais estacionários), utilizando como 

referência o eletrodo de calomelano saturado (ECS). Realiza-se também o 

teste com o aço sem passivação (branco), para comparar com os resultados 

obtidos com as passivações. Todos os testes são realizados em duplicata para 

maior confiabilidade dos dados. 

   

5. Desenvolvimento    

Realizando os ensaios com K2Cr2O7 0,5% a baixas concentrações do 

meio corrosivo, notou-se que sua passivação não seria eficiente, pois com HCl 

0,3 mol.L-1, houve quebra da camada passiva. Por sua vez, com HNO3 40%, a 

passivação foi eficiente em meio de HCl 0,1 mol.L-1  e 0,3 mol.L-1, obtendo a 

quebra em HCl 0,5 mol.L-1.  



A continuidade desse trabalho se dará com ensaio em solução 

passivante de K2Cr2O7 0,5% + HNO3, e com todas as variáveis de 

concentração a diferentes temperaturas.  

 

6. Resultados  Preliminares 

Os dados da tabela 1 mostram os potenciais de corrosão (Ecorr) obtidos 

para o aço AISI 304. 

Tabela 1. Potenciais de corrosão (Ecorr), em mV/ECS obtidos na passivação com diferentes banhos 

passivantes.                                                                          *CARVALHO JR, W.M.  et al – 51° CBQ / 2011 

 

Pode-se observar que, para o meio corrosivo de HCl 0,1 mol.L-1, os dois 

tipos de passivação foram efetivos, com valores de Ecorr mais positivos em 

relação às placas sem passivação. Porém, o ácido nítrico apresenta resultados 

melhores quando comparado ao dicromato de potássio. Já para HCl 0,3 mol.L-

1, houve  quebra do filme passivante obtido com dicromato de potássio, com 

maior eficiência do ácido nítrico.  
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AISI 304 

HCl Branco K2Cr2O7 0,5% HNO3 

0,1 mol.L-1 -199 ± 2 -124 ± 2 -82 ± 10* 

0,3 mol.L-1 -428 ± 3 -432 ± 1 -133 ± 11* 


