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1.Resumo 

Avaliou-se a eficiência da solução de Nital (90% álcool etílico P.A. + 10% HNO3 40% 

(v/v)) como decapante químico no pré tratamento do processo de passivação do aço 

AISI 304. As placas de aço AISI 304 foram submetidas a processos de decapagem 

mecânica (lixamento) e química (solução de Nital), sendo enxaguadas e secas ao fim 

da decapagem. Na sequência, as placas de aço foram submetidas ao processo de 

passivação, sendo imergidas em solução de H2SO4 0,50 mol.L-1 15% por um período 

de 30 minutos. As placas de aço passivadas, então, foram lavadas e secas com ar 

quente , e colocadas em solução aquosa de HCl, para a medição do potencial de 

circuito aberto (Eca), com valores acompanhados até apresentarem estabilidade após 

60 minutos (potencial de corrosão - Ecorr), com eletrodo de calomelano saturado 

como referência. A utilização do Nital no pré tratamento do aço AISI 304 para a 

passivação com H2SO4 0,50 mol.L-1 15% apresentou melhorias significativas na 

resistência do aço ao meio corrosivo HCl, até a concentração de 0,30 mol.L-1 , sendo 

que a utilização do nital no processo de passivação com HNO3, será realizada para 

melhor avaliação de seus efeitos. 

 

2.Introdução 

Segundo GENTIL (2011), corrosão pode ser definida como a deterioração espontânea 

de um material, geralmente metálico, devido um processo químico ou eletroquímico. 

Tais processos geram altos custos à sociedade moderna com as perdas causadas 

pela corrosão, frequentemente culminando na necessidade de manutenção ou até 

mesmo troca de diversas estruturas e equipamentos. (GENTIL, 2011). Esses gastos 

podem atingir 5% do PIB em alguns países, o que torna a passivação de metais 

ferrosos uma opção válida. (CALLISTER; RETHWISCH, 2012). A passivação ocorre 

devido à formação de um filme protetor de óxido dos metais menos presentes no aço, 

obtendo maior resistência à corrosão; no caso do AISI 304, possui em sua constituição 

18% de crômio e 8% de níquel. O uso deste aço na realização deste trabalho se deu 

devido ao seu uso nas mais diversas áreas, sendo utilizados desde a fabricação de 

utensílios domésticos até componentes estruturais. (GENTIL, 2011) 

3.Objetivos 



Estudo do efeito da utilização do decapante químico nital nos processos de 

passivação do aço AISI 304, com H2SO4 0,50 mol.L-1 15% e HNO3 40% v/v. 

4. Metodologia 

O presente trabalho foi realizado utilizando-se placas de aço inoxidável AISI 304, de 

aproximadamente 7 cm x 1,0 cm. Efetuou-se um pré-tratamento mecânico nas placas 

utilizando lixas d´água de 320, 400 e 600 mesh, a fim de proporcionar uma superfície 

mais limpa, livre de contaminantes e sujidades. Após lixadas, as placas foram 

submetidas à decapagem química, utilizando-se de uma solução de Nital, preparada 

a partir de 10 ml de HNO3 40% (v/v) diluídos em 90 ml de álcool etílico P.A. Durante um 

período de 1 (um) minuto, as placas permaneceram imersas nessa solução para a 

decapagem química. Passado esse período, as placas foram lavadas com água 

destilada e secas com um secador de cabelos. As placas secas foram imersas em 

uma solução passivante por um período de 30 (trinta) minutos, sendo essa solução 

de H2SO4 0,50 mol.L-1 15%. Decorrido o período de passivação, as placas eram 

novamente submetidas a um processo de lavagem com água destilada e secas em ar 

quente. Uma vez passivadas, as placas forram imersas em uma solução aquosa de 

HCl, com concentrações que variaram de 0,10 mol.L-1  a 0,70 mol.L-1  por um período 

de 60 (sessenta) minutos. As placas foram ligadas em circuito aberto, utilizando 

eletrodo de calomelano saturado (ECS), como referência. 

5.Desenvolvimento 

     Devido à grande versatilidade do aço AISI 304, faz-se necessário o 

desenvolvimento e aprimoramento das técnicas de proteção contra corrosão, 

potencializando a durabilidade desse material e reduzindo eventuais custos em 

reposição e manutenção. A combinação de um pré tratamento mecânico em adição a 

um pré tratamento químico, seguidos do processo de passivação em H2SO4 0,50 

mol.L-1  15%, apresentou resultados satisfatórios na proteção contra a corrosão do 

aço AISI 304. Posteriormente para a continuidade desde trabalho, será realizada a 

passivação do aço AISI 304, com a utilização ácido HNO3 40% como agente 

passivante, desenvolvendo assim estudos acerca dos efeitos do processo de pré 

tratamento em conjunto com um meio passivante diferente 

 



6.Resultados Preliminares 

Os resultados obtidos estão presentes na tabela 1. 

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

 Potenciais de corrosão (Ecorr) , mV/ECS 

 (HCL mol.L-1 ) Branco Nital 

Passivação 

H2SO4 0,50 

mol.L-1 

H2SO4 0,50 mol.L-1 

(Decapado 

quimicamente) 

0,10 -152 ± 4 -168 ± 3 -143 ± 6 -57 ± 31 

0,30 -438 ± 11 -143 ± 9 - 183 ± 5 - 77 ± 10 

0,50 - 446 ± 1 -441 ± 3 - 449 ± 2 - 444 ± 6 

0,70 -441 ± 1 -427 ± 8 - - 

 

     A utilização do pré tratamento químico com a solução de Nital, apresentou 

resultado satisfatório quando em comparação com o pré tratamento mecânico apenas: 

esse resultado é indicado pelos valores mais positivos de Ecorr apresentados pelo 

tratamento com nital, que podem ser obsevados na Tabela 1. Após a realização do 

processo de passivação em H2SO4 0,50 mol.L-1 15%, o pré tratamento utilizando a 

solução de Nital, apresenta uma melhoria satisfatória até concentração de 0,30     

mol.L-1; a partir de 0,50 mol.L-1 ,  os valores de Ecorr se tornam semelhantes. Os 

resultados indicam que, nas condições estudadas, a utilização da solução de Nital se 

torna eficiente em meios menos agressivos de HCl.  
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