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RESUMO

Atualmente, indústrias energéticas em diversas partes do mundo demandam o fornecimento de tubos de aço para a exploração e transporte de petróleo, gases e derivados.

Assim sendo, as siderurgias desenvolveram os chamados aços ARBL(Alta Resistência e Baixa Liga),que apresentam alto limite de resistência,boa tenacidade e melhor

soldabilidade. Surgem assim os aços API 5L, e dentre eles o aço API 5L X70,  que são utilizado para a fabricação e construção de dutos. Porém, a maioria destes equipamentos

utilizados na indústria de petróleo, gás e offshore se aproximam rapidamente ao final de sua vida útil, devido à corrosão, podendo vir a sofrer alguma ruptura catastrófica. A região

de solda é um dos pontos mais suscetíveis a sofrer corrosão; os dutos soldados, quando em operação,são inevitavelmente submetidos a cargas dinâmicas e sujeitos

eventualmente a ambientes corrosivos diversos. Este trabalho visa a análises qualitativas e quantitativas da corrosão, identificando os tipos e a profundidade da corrosão na junta

soldada, pelo processo SMAW, com imersão total, em solução de NaCl, com e sem agitação. Os corpos de provas foram devidamente soldados, em média energia pelo processo

eletrodo manual revestido; chanfro em meio v, e submetidos a ensaios macrográficos e micrográficos, realizando ensaio de microdureza na junta soldada. Após foram preparados

os corpos de prova de acordo com as normas de Ensaios de Imersão ASTM G31(2003). Posteriormente, os corpos de prova serão imersos em soluções de NaCl com

concentração de 3% m/v e 5% m/v, em solução estática e em movimento,para que se determine a perda de massa,os tipos de corrosão e sua profundidade. A pesquisa em

andamento procura simular  os processos operacionais do aço  em questão,conhecendo seu comportamento,para  consequentemente prever e minimizar danos corrosivos e

reduzir  custos,além de contribuir no conhecimento científico e tecnológico desse aço na indústria.
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