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Resumo: O projeto consiste no estudo comparativo da resistência a corrosão e oxidação em 
temperaturas elevadas dos aços inoxidáveis austeníticos AISI 304 e AISI 316 L, para determinar a 
melhor seleção dentre os materiais para o meio estudado. Para o estudo foi realizado análise química 
por espectrometria de emissão ótica, tratamento isotérmico a 750°C durante 24 horas e resfriamento 
ao ar, para verificar o efeito da temperatura sobre as ligas; após o tratamento foi realizado 
metalografia (MO), MEV e microdureza vickers à caracterização das possíveis fases presentes. Os 
resultados também sugerem que ambos os aços não sofreram sensitização e poderão ser 
empregados para um mesmo tempo e temperatura em atmosfera de biogás. 
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INTRODUÇÃO 
 
A utilização do biogás como combustível de uma 
caldeira destinada à geração de energia elétrica é 
uma alternativa inovadora com o objetivo de 
atender as exigências do protocolo de Kyoto [1]. 
Entretanto, os componentes que constituem o 
biogás podem danificar as partes internas de 
caldeira pela oxidação e corrosão, e essas 
substancias juntamente com a elevada 
temperatura aceleram o processo de degradação 
dos materiais pela corrosão [2]. 
O projeto consiste no estudo comparativo da 
resistência a corrosão e oxidação em 
temperaturas elevadas dos aços inoxidáveis 
austeníticos AISI 304 e AISI 316L, para 
determinar a melhor seleção dentre os materiais 
para o meio estudado. Para o estudo foi realizado 
análise química por espectrometria de emissão 
ótica, tratamento isotérmico a 750°durante 24 
horas e resfriamento ao ar; metalografia, MEV 
para analisar a morfologia das novas fases, caso 
formadas, e ensaio de microdureza vickers.  
Porcura-se nesses materiais a habilidade de 
resistir à corrosão e oxidação em temperaturas 
elevadas.  
  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Amostras dos aços AISI 304 e AISI 316L com e 
sem tratamento isotérmico a 750°C (24h, 
resfriamento ao ar) lixadas, polidas e 
posteriormente atacadas, ataque eletrolítico, com 
acido oxálico (10%). Este ataque revela os 
contornos de grão e escurece os carbonetos. A 
figura 1 mostra a microestrutura original dos aços 
e a figura 2 após o tratamento térmico. 
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Figura 1. Micrografia dos aços AISI 304 (a) e AISI 316 L (b). 
Ampliação de 500x. 

 

  
                  (a)                                  (b) 

Figura 2. Micrografia dos aços AISI 304 (a) e AISI 316L (b) 
após tratamento térmico a 750°C. Ampliação de 1000x e 500x 

respectivamente. 
Observam-se a precipitação de carbonetos nos 
contornos de grão destes aços, pontos escuros. 
As condições de temperatura elevada, tempo 
prolongado podem favorecer a difusão de 
carbono e crescimento de precipitados 
(carbonetos) ricos em cromo nos aços 
inoxidáveis. Isto pode diminuir a resistência 
mecânica e a corrosão das ligas [3]. O AISI 304 
apresentou uma maior precipitação de 
carbonetos, pois possui maior teor de carbono em 
liga como evidencia a micrografia e a tabela 1.  
 
Tabela 1 – composição química dos aços AISI 304 e AISI 
316L. 

  C Cr Ni Mo Si Mn 

304 0,06 19,2 9,13 0 0,34 1,71 

316L 0,03 17 10,8 1,92 0,46 1,61 
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Embora haja a precipitação destas fases nos 
contornos de grão, os aços não apresentaram 
sensitização generalizada, repare ainda que 
mesmo não apresentando precipitação de fases 
como o AISI 304 , a micrografia 2 (b), sugere que 
pode ter ocorrido aumento no tamanho de grão 
do aço AISI 316L, devido a alta temperatura. 
Consequentemente pode ter perdido resistência 
mecânica [3,4]. 
A tabela 2 mostra os resultados do ensaio de 
microdureza vickers. 
 

Tabela 2 – Dureza Vickers das amostras dos Aços AISI 304 e 

ASIS 316L com e sem tratamento. 

Tempo de 

Tratamento em 

horas 

,Dureza Vickers  (HV) 

AISI 304 AISI 316L 

Sem tratamento 311 273 

24 238 259 

 

Uma vez que a difusão assim como os 
tratamentos térmicos depende do tempo e da 
temperatura, temperaturas elevadas e tempos 
prolongados de tratamento irão aumentar a taxa 
de crescimento e coalescência de partículas 
precipitadas. O aumento no tamanho das 
partículas de precipitado diminui a área de 
contornos entre as fases e consequentemente, 
resulta em um material mais mole e menos 
resistente mecanicamente, pois estas fronteiras 
entre fases funcionam como barreiras contra o 
movimento das discordâncias [3,4]. Temperaturas 
elevadas fomentam o crescimento de grão dos 
metais, para diminuir a energia de contorno de 
grão por unidade de volume, o quê também 
favorece a diminuição da resistência mecânica 
[4]. Observa-se que a queda na resistência 
mecânica do AISI 304 foi consideravelmente 
maior que do AISI 316L, logo podemos perceber 
que a estabilidade estrutural do AISI 316L é 
melhor. 
A figura 3 mostra a micrografia MEV das 
amostras após os tratamentos térmicos. 
 

  
 

Figura 5. micrografia MEV dos aços AISI 304 (a esquerda) e 

AISI 316L (a direita) após 24horas a 750°C e resfriamento ao 

ar. Ataque ácido oxálico (10%), corrente de 3A durante 7 

minutos. 

 
Pode-se notar que os grãos do AISI 304 são 
menores e que estes grãos foram mais atacados. 
Foi realizada uma análise por EDS nos contornos 
de grão nos precipitados e nas matrizes dos aços 
e pode observar uma pequena diferença de 
concentração de cromo da matriz em relação aos 
contornos e precipitados. Onde a concentração 
de cromo foi levemente maior nos contornos e 
nos precipitados. O que indica a difusão de cromo 
para estas regiões. 
 
CONCLUSÃO 
 
O teor de carbono mais elevado e grãos mais 
refinados diminuem a estabilidade estrutural, a 
resistência mecânica e a resistência a corrosão 
dos aços inoxidáveis austeníticos submetidos ao 
tratamento isotérmico a 750°C durante 24 horas e 
resfriamento ao ar. Ambos os aços AISI 304 e 
AISI 316L poderão ser submetidos a este 
tratamento isotérmico em atmosfera de biogás, 
pois não apresentaram sensitização generalizada. 
O aço AISI 304 apresentou ser menos resistente 
mecanicamente e a corrosão que o aço AISI 
316L, devido os grãos ser mais refinados e por 
apresentar teor de carbono mais elevado que o 
AISI 316L.  
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