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1. Resumo 
Foi feito o estudo de passivação do aço inoxidável austenítico AISI 304 L, em 

meio oxidante de ácido nítrico 40% v/v e com ácido sulfúrico 0,5 mol.L-1 15%, à 

temperatura ambiente e à temperatura de 40ºC, no qual se comparou a resistência à 

corrosão em meios de HCl em diversas concentrações, até obtenção da 

concentração de quebra desta camada passivada. A corrosão é um processo que 

ocasiona prejuízo ao metal, pois devido a reações químicas que ocorrem no 

material, este termina se degradando, perdendo assim suas características 

funcionais. O processo de passivação pode ocorrer naturalmente na superfície 

destes aços, porém quando passivados com meios oxidantes, estes melhoram a 

qualidade desta camada passivante, que tem função de proporcionar ao aço 

inoxidável uma maior resistência a meios corrosivos. Com as passivações nas 

condições estudadas, pode-se observar a formação de uma camada passivante 

mais resistente quando passivada com ácido nítrico 40% v/v, em ambas as 

condições, em temperatura ambiente e a temperatura de 40°C, resistindo a 

concentrações mais elevadas, quando comparadas com a passivação com ácido 

sulfúrico 0,5 mol.L-1 15%. Em ambas as condições de passivação, o aumento da 

temperatura melhorou os resultados para o aço AISI 304-L. 

2. Introdução   

Pode-se definir por corrosão como o dano dos metais devido a reações químicas 

e eletroquímicas num meio corrosivo. Um metal sofre ação da corrosão, perdendo 

suas propriedades e se transformando em outras substâncias (produtos da 

corrosão) (SENAI, 2000). 

Os aços inoxidáveis austeníticos são ligas não-magnéticas de ferro-cromo-níquel 

contendo tipicamente 8% de níquel, com baixo teor de carbono. O aço inoxidável 

304-L é um aço austenítico com a adição de elementos de liga como o molibdênio e 

com redução do teor de carbono, que melhoram a resistência à corrosão.  

 

3. Objetivo   

Este trabalho tem por objetivo realizar o comparativo de eficiência da passivação 

entre o ácido nítrico 40% (v/v) e ácido sulfúrico 0,5 mol.L-1 a 15% no aço AISI 304-L 

em diferentes temperaturas, sendo submetidos a meios corrosivos de HCl. 

 



 

4. Metodologia   

Placas do aço AISI 304L foram lixadas utilizando lixas 320, 400 e 600 mesh. 

Logo após, foram lavadas com água destilada e secas com ar quente. Utilizou-se 

solução de ácido nítrico 40% v/v e ácido sulfúrico 0,5 mol.L-1 15% à temperatura 

ambiente e a 40ºC (temperatura controlada em banho-maria com termostato) para a 

passivação dos aços, durante 30 minutos. Após esse tempo, as placas foram 

retiradas da solução de ácido nítrico e ácido sulfúrico, e novamente lavadas com 

água destilada e secas com ar quente. Em seguida, as placas foram submetidas a 

soluções de HCl em diferentes concentrações à temperatura ambiente, 

acompanhando-se por 60 minutos os valores de potenciais de circuito aberto (Eca); 

após 60 minutos, foram considerados como potenciais de corrosão (Ecorr), por 

serem valores praticamente estacionários. Foram utilizados eletrodos de calomelano 

saturado (ECS) como referência. 

5. Desenvolvimento    

O trabalhou baseou-se em normas técnicas (com algumas adaptações) de 

processos de passivação para aços inoxidáveis austeníticos (ASTM A 967-05), em 

que são abordadas variáveis a serem utilizadas na passivação, tais como: 

concentração, temperatura e tempos de imersão na solução passivante. 

6. Resultados  Preliminares 

Conforme a tabela abaixo, pode-se comparar a passivação do aço austenítico 

AISI 304 L, em meio de ácido nítrico 40% v/v e em ácido sulfúrico 0,5 mol.L-1 15%. 

 

 

Tabela 1: Potenciais de Ecorr obtidos nos diferentes meios corrosivos e banhos passivantes para o aço AISI 

304L , em meios de ácido nítrico 40% v/v e de ácido sulfúrico 0,5 mol.L
-1

 15%. 

 



Observa-se que o tratamento com ácido nítrico 40% v/v leva a maior resistência 

do aço AISI.304 L : com temperatura ambiente, resistiu até HCl 0,5 mol.L-1 e, com 

temperatura de 40°C, até HCl 0,7 mol.L-1. Com passivação com ácido sulfúrico 0,5 

mol.L-1 15%, com temperatura ambiente, resistiu até HCl 0,3 mol.L-1, e com 

passivação à temperatura de 40°C, até HCl 0,5 mol.L-1.. Portanto, em ambos os 

processos, o aumento da temperatura levou a uma passivação mais eficaz para o 

aço AISI 304-L.  

Novos estudos serão realizados com outros tipos de aços inoxidáveis, como o 

AISI 316-L, da mesma família do 304-L, a fim de se avaliar se os processos de 

passivação são eficientes para proteção em outros meios corrosivos. 
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