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1. RESUMO 

Avaliou-se a resistência à corrosão do aço ferrítico AISI 439, com imersão de placas 

em solução de ácido clorídrico em diferentes concentrações, medindo-se os 

respectivos potenciais de circuito aberto (Eca) com um eletrodo de referência de 

calomelano saturado (ECS), até estabilização após 60 minutos – potencial de 

corrosão (Ecorr). 

As placas foram decapadas manualmente com lixamento manual e decapadas 

quimicamente com solução de nital (90% etanol P.A + 10% ácido nítrico 40% (v/v)) 

posteriormente enxaguadas com água destilada e seca sob ar quente. Realizou-se a 

passivação das placas com HNO3 40%(v/v), sendo feita em temperatura ambiente e em 

temperatura de 40°C.  

O efeito da temperatura no banho passivante mostrou-se mais eficiente na proteção 

do aço AISI 439, quando comparado à passivação em temperatura ambiente.  

2. INTRODUÇÃO 

A corrosão pode ser definida como a deterioração de um material, geralmente 

metálico, por ação química ou eletroquímica do meio ambiente, aliada ou não a 

esforços mecânicos (GENTIL, 2011). Ligas de ferro-cromo apresentam a importante e 

desejada propriedade de elevada resistência à oxidação e corrosão: tal resistência é 

resultado do fenômeno conhecido como passivação, sendo definida como uma 

proteção formada na superfície do aço, insolúvel, estável e muito fina. Apesar dessa 

camada passiva ser formada espontaneamente em aços inoxidáveis, sua formação 

pode ser acelerada e potencializada através de tratamentos químicos. Para melhor 

eficiência da passivação é necessário submeter a superfície do metal a um pré-

tratamento visando deixá-la uniforme e livre de impureza, a decapagem química. 

3. OBJETIVOS  

A pesquisa tem por objetivo analisar a eficiência da passivação com HNO3 (40%)(v/v) 

à temperatura ambiente, comparando-se com temperatura de 40°C. 

4. METODOLOGIA 

Inicialmente realizou-se a decapagem mecânica das placas AISI 439 com lixas de 

SiC (320,400, 600 mesh) sendo as placas posteriormente lavadas com água destilada 



e secas a ar quente.  Após a decapagem mecânica, efetuou-se a decapagem química 

a partir da imersão das placas do aço AISI  439 em solução de nital (90% etanol P.A.  

+ HNO3 40%(v/v)) durante um minuto à temperatura ambiente, lavando-se com água 

destilada e secando a ar quente novamente.   

As placas foram submetidas ao banho passivante de HNO3 40%(v/v) por 30 minutos, 

tanto à temperatura ambiente, quanto à temperatura de 40°C, realizando-se 

posteriormente a lavagem e secagem ao fim do processo.  As placas de aço foram 

imersas na solução de HCl em concentrações de 0,10 mol. L-1, 0,50 mol.L-1 e 1,0 

mol.L-1 durante 60 minutos, acompanhando-se os potenciais de circuito aberto (Eca) 

e tomando o último o valor em 60 minutos como o potencial de corrosão (Ecorr).  

Utilizou-se como referência o eletrodo de calomelano saturado (ECS).   

5. DESENVOLVIMENTO 

A corrosão de metais manifesta-se em diferentes tipos de meios; porém, o meio em 

que ela ocorre com maior frequência é o aquoso. Nesse meio o mecanismo de 

corrosão é essencialmente eletroquímico.  

O gasto com reposição de partes metálicas por corrosão é alto em todas as partes 

do mundo, custos corretivos de reparos e reposição de material, sendo assim as 

pesquisas para o aperfeiçoamento de proteção de peças metálicas são de extrema 

importância para a diminuição de gastos com corrosão, e desenvolvimento de 

métodos de proteção.   

A avaliação indica que o uso da passivação à temperatura de 40°C é mais 

satisfatória que a passivação em temperatura ambiente.  

Em continuidade a presente pesquisa, o aço ferrítico AISI 439 será submetido a 

concentrações progressivas de HCl até que se encontre seu limite de resistência 

quando passivado com HNO3(40%)(v/v) – 40°C.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A passivação em solução de HNO3 (40%)(v/v)  a  40°C mostrou-se mais eficaz do 

que a passivação realizada à temperatura ambiente, evidenciando-se esta melhoria 

através dos valores de Ecorr. Quando submetidos em banho passivante a 40°C, os 

valores de Ecorr obtidos foram mais positivos quando comparados ao banho em 

temperatura ambiente, indicando assim, maior proteção à corrosão, nas condições 



estudadas. O tratamento também se mostrou eficiente quando comparado aos valores 

das amostras não submetidas a passivação (valores de branco). A composição 

química do aço AISI 439 é descrita na tabela 1 a seguir:  

Tabela 1. Composição química (% em massa) dos aços utilizados na pesquisa. 

AISI C Si Mn P S Cr N Nb Ni Ti 

439 0,006 0,42 0,18 0,033 0,001 17,01 122ppm 0,17 0,23 0,15 

 Os dados obtidos encontram-se na tabela 2 a seguir.  

Tabela 2. Dados comparativos obtidos experimentalmente. 

 

Gráfico 1: Curvas comparativas do aço AISI 439 em concentração de HCl 0,10 mol.L-1 

 

7. FONTES CONSULTADAS       

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM A967 – 05: Standard Specification 

for Chemical Passivation Treatments for Stainless Steel Parts. West Conshohocken,2017. 

Gentil, V. Corrosão, LTC – 6ª Edição – (2006). 

Marques, M. M., et al. Avaliação da passivação dos aços AISI 430 e AISI 439 com dicromato 
de potássio e ácido nítrico. In: CONIC, 15°. 2015. 

 
Viezzer, L. F., et al. Efeito da decapagem química na passivação do aço AISI 439 com solução 

de ácido nítrico. In: CONIC, 17°. 2017.  
 
    WOLYNEC, S. Técnicas eletroquímicas em corrosão. 1º ed. São Paulo: EDUSP, 2003.  
 

0,10 -160 ± 12* -520 ± 5*

0,30 -144 ± 8* -503 ± 2*

0,50 -154 ± 9* - 484 ± 1*

0,70 -469 ± 4* - 475 ± 1*

0,90 -463 ± 1* - 475 ± 1*

1,00 - - 471 ± 2*

1,20 - -

30 min - passivação

H
C

l 
  

  
(m

o
l.

L
-1

)

AISI 439

HNO3 40% (v/v)
 BRANCO

 DECAPADO

BRANCO

 LIXADO

-

+40 ± 0*

+19 ± 2*

-129 ± 10*

-32 ± 11*

+11 ± 31*

-3 ± 1*

38,5 ± 4,5

-

HNO3 40% (v/v) - 40°C

211,5 ± 23,5

-

18,5 ± 1,5

-

-


