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RESUMO

Com o intuito de avaliar a interferência do solo na corrosão dos aços utilizados em linhas dutoviárias, realizou-se o estudo de corrosão do aço API 5L X70. Para alcançar tal

objetivo, inicialmente promoveu-se um estudo bibliográfico que incluiu autores tais como Chiaverini (2008), Callister (2008) e Gentil (1996). Após, realizou-se o primeiro ensaio de

corrosão. Para o mesmo, amostras do aço em estudo foram colocadas em contato com solos acidificados [adição de ácido sulfúrico a 3%] e alcalinizados [adição de hidróxido de

cálcio a 3%]. O ensaio teve duração de 45 dias. Após, pode-se verificar através da perda de massa e do cálculo da taxa de corrosão que os aços em contato com o solo

acidificado tiveram um maior grau de corrosão do que os em contato com solo alcalinizado. No momento, está sendo feito o tratamento térmico de têmpera seguido do

revenimento em outras 9 amostras. No processo de têmpera, as amostras foram austenitizadas por 20 minutos a 900º C e resfriadas em óleo. Em seguida, 3 amostras serão

revenidas a 400 ºC, outras 3 a 500 ºC e as últimas a 600ºC por 40 minutos. Após, as mesmas serão colocadas em contato com o solo acidificado devido ao seu maior índice de

corrosão. Então, ao final dos 45 dias de ensaio será possível concluir qual a interferência da temperatura de revenimento na corrosão do aço API 5L X 70. Devido os aço da

classe API serem relativamente novos, acredita-se que é de extrema relevância realizações de pesquisas sobre o mesmo para que, futuramente, propriedades tais como

resistência à corrosão sejam aprimoradas.
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