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Resumo: No presente trabalho foi estudado a resistência à corrosão e também oxidação dos aços 
inoxidáveis austeníticos AISI 316 e AISI 304 em altas temperaturas e em atmosfera gasosa de O2. 
Foram realizados ensaios termogravimétricos (TG) para análise da oxidação dos aços, estudos 
metalográficos da microestrutura, medida de dureza vickers e análise química. Esses ensaios foram 
realizados com o objetivo de determinar se estes materiais são aptos a serem utilizados no interior de 
caldeiras cujo combustível é o biogás e biomassa, sem sofrerem corrosão acentuada e manter em 
estabilidade certos microconstituintes estruturais. Dando assim, garantia de sua aplicação em partes 
internas de caldeiras.  
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INTRODUÇÃO 
 
A combustão do Biogás e Biomassa em 
elevadas temperaturas gera substâncias 
altamente corrosivas como gases, espécies 
fundidas e cinzas, que podem danificar 
partes internas da caldeira como grelha, 
tubulações e revestimentos internos [1,2]. 
Necessita-se, portanto, de selecionar um 
material resistente à corrosão e oxidação em 
alta temperatura, além de resistir à abrasão e 
fluência. Experiências de campo e de 
laboratório têm mostrado que o uso de ligas 
com altos teores de cromo e níquel é a 
solução mais adequada para proteção contra 
estes meios. Aços refratários (inoxidáveis) 
também é uma possível solução, por 
formarem uma película de óxido de cromo 
(Cr2O3) protetora quando expostos a meios 
oxidantes, além de apresentarem boa 
resistência mecânica [3,4]. O objetivo do 
trabalho é estudar a resistência à corrosão do 
aço inoxidável no interior de caldeiras, 
mediante a ação da atmosfera gasosa em alta 
temperatura. E para este estudo, foram feitos 
análises microestrutural por microscopia ótica, 
análise química e análise termogravimétrica 
(TG). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Foi realizada a metalografia dos aços AISI 304 
e 316 por microscopia ótica e revelado a 
microestrutura que se caracteriza de grãos de 
austenita para os dois aços, figura 1. As 
amostras receberam um polimento superficial 
e foram atacadas com o reagente água régia 
(HCl, HNO3 e H2O). A tabela 1 a seguir mostra 

a composição química dos aços, realizada na 
etapa de análise química. 
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Figura 1 – Micrografia dos aços AISI 304 (a) e 
316 (b). Aumento de 200 x. 
 
Tabela 1 – Análise química dos aços AISI 304 
e 316 
 

 Cr Ni Mo  Mn Si P 
316 12,06 8,35 2,42 1,56 0,59 0,085 
304 12,96 4,65 0 1,55 0,59 0,059 

 
Foi realizado o ensaio de microdureza vickers 
e a dureza calculada para os aços foram de 
162 ± 5 HV para o AISI 316 e 167± 5 HV para 
o AISI 304, este possui maior dureza, o que 
sugere uma transformação de fase de 
austenita em martensita na superfície, 
induzida pela deformação e porque o teor de 
níquel é próximo da metade do AISI 316 [4]. 
Foi realizado um ensaio de oxidação em 
temperaturas elevadas pelo método 
termogravimétrico (TG), onde as amostras em 
pequenos pedaços foram submetidas a um 
aquecimento contínuo de 30°C/min até atingir 
750°C e permaneceram nessa temperatura 
durante 200 min. É então, traçada uma curva 
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que mostra o ganho de massa em função da 
temperatura, com o objetivo de analisar se 
houve formação de uma película de óxido de 
cromo (Cr2O3) protetora ou se houve uma 
oxidação exagerada que não impede a 
oxidação e assim o material fica desprotegido. 
A figura 2 mostra as curvas do ensaio TG dos 
aços AISI 316 e 304. 

 

 

 
Figura 2 – Análise Termogravimétrica: aço 
AISI 316 (superior) e 304 (inferior). Condições: 
taxa de aquecimento de 30°C/min de 18°C a 
750°C, permanecendo por 200 minutos. 

 
Observa-se que o aço AISI 316 ofereceu 
aproximadamente duas vezes maior 
resistência à oxidação que o AISI 304, pois a 
amostra incorporou 0,224% de massa contra 
0,429% de massa da amostra do AISI 304. 
Isto é devido à presença de molibdênio na liga 
do AISI 316, que pode formar o composto 
MoO3 que possui características protetoras 
(porém até determinada temperatura pois esse 
composto é volátil) e reforça a camada de 
óxido de Cromo (Cr2O3), e como a quantidade 
de níquel na liga do AISI 316 é maior, há uma 
maior quantidade de NiO na camada 
passivadora, que também irá reforça a 
camada [3,4]. A presença desses óxidos na 
camada de óxido de cromo diminui a difusão 
de oxigênio e de cátions e torna mais passiva 
que a do AISI 304 [3,4,5]. As curvas também 
mostram que houve uma estabilização do 
ganho de massa, isto é devido, a película de 
óxido formada ser compacta e aderente, e 
assim os aços se tornaram passivos. 
 
CONCLUSÃO 
 
Deve-se observar que a atmosfera de biogás 
em alta temperatura é redutora e como tal 

pode reduzir a camada de óxido e dissolve-la, 
logo estes matérias sofrerão um agravo maior 
por questões de corrosão, mas como a 
película de óxido possui características 
passivadora, esta garante apreciável 
resistência à oxidação e assim estes aços são 
aptos a desempenharem um serviço 
considerável. 
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