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Resumo: O projeto de pesquisa visa produzir 

diferentes eletrodos monofásicos a partir da 
solubilização de amostras de aço inoxidável dúplex em 

diferentes temperaturas, a fim de entender o 

comportamento eletroquímico individual das fases 

ferrita e austenita. Curvas de polarização mostram que 

há dois picos anódicos, relativos a corrosão ativa de 

cada uma as fases, e os potenciais destes picos serão 

usados nos ataques potenciostáicos para produção dos 

eletrodos monofásicos. 

 

1. Introdução 
O aço inoxidável dúplex (AID) caracteriza-se por ser 

uma liga bifásica, tendo como fases majoritárias ferrita 

e austenita. Tal microestrutura é alcançada graças à 
composição química da liga e processamento termo 

mecânico os quais esse material é submetido durante 

sua fabricação. (POTGIETER e CORTIE, 1991) 

A corrosão seletiva ocorre quando há proporções 

diferentes de composição química das fases provocando 

a corrosão seletiva de uma única fase, devido aos efeitos 

galvânicos. Numa curva de polarização 

potenciodinâmica a corrosão seletiva é comprovada pela 

presença de um máximo de densidade de corrente 

observado no trecho ativo. Para um material com duas 

fases, como o AID, se ambas as fases apresentam 

corrosão em diferentes potenciais, verificam-se dois 
máximos de densidade de corrente em diferentes 

potenciais. (SYMNIOTIS-BARRDAHL,1988) 

 

2. Metodologia 
Chapas de estudo de aço inoxidável dúplex foram 

submetidas a tratamentos térmicos de solubilização na 
mufla Jung do Laboratório de Materiais da FEI, nas 

temperaturas de 1000°C, 1100°C e 1200°C, por 6 horas, 

com resfriamento subsequente em água. 

Essas amostras foram embutidas em resina 

termofixa de cura a quente (baquelite), gerando corpos 

de prova metalográficos que sofreram lixamento até a 

granulometria de 600 mesh, utilizando água como 

lubrificante, para em seguida serem polidos utilizando 

pasta de diamante de diâmetros 6 µm, 3 µm, e 1 µm, 

utilizando como lubrificante álcool etílico.  

Estas amostras foram utilizadas como eletrodo de 

trabalho nos ensaios eletroquímicos potenciodinâmicos 
a 30°C em meio de HCl 1M. Foi utilizado um 

potenciostato AUTOLAB 20, como eletrodo de 

referência o de Ag/AgCl e como contra-eletrodo um fio 

de platina enrolado em espiral. A polarização teve início 

a -200 mV do potencial de circuito aberto, a 1 mV/s de 

taxa de varredura, até que pelo menos 0 VAg/AgCl fosse 

atingido. 

3. Resultados e discussão 
A Figura 1 mostra exemplos de curvas de 

polarização até aqui obtidas, mostrando que o trecho 

ativo tem dois máximos distintos de corrente anódica, 

que são associados a corrosão seletiva das fases ferrita e 

austenita. Os potenciais médios de cada um destes 

máximos, para cada temperatura em estudo, serão 

utilizados nas próximas etapas durante o ataque 

potenciostático das amostras, para a produção dos 

eletrodos monofásicos da fase não corroída, permitindo 

o estudo posterior do comportamento eletroquímico 

individual das duas fases constituintes do aço inoxidável 

dúplex. 
 

 
Figura 1 - Curvas de polarização potenciodinâmica do aço  

inoxidável dúplex solubilizado.  

 

4. Conclusões preliminares e próximas etapas 
Nessa primeira etapa é possível verificar a 

ocorrência de corrosão seletiva das fases ferrítica e 

austenítica, devido a presença de dois picos de 

densidade de corrente em diferentes potenciais. Estes 

potenciais serão utilizados para realização do ensaio de 

polarização potenciostática, visando o estudo da 
corrosão das fases, observando a microestrutura com o 

microscópio eletrônico de varredura. 
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