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Introdução: O presente trabalho estudou a interferência da temperatura de revenimento
na deteriorização por corrosão do aço API 5L X70 em solo quimicamente tratado. Para
tal, realizaram-se estudos e avaliaram-se as variantes que interferem no processo de
corrosão como a microestrutura, fragmentação, entre outros. Para condução destes
estudos, tratamentos térmicos [têmpera e revenimento], ensaios mecânicos [dureza],
ensaios metalógraficos e ensaios de corrosão foram realizados. Objetivo: O objetivo
geral foi avaliar a interferência da temperatura de revenimento na corrosão do aço API
5L X70 entendendo as variantes que interferem no processo de corrosão, como a
microestrutura, fragmentação, entre outros. Metodologia: Para concretização do
trabalho proposto, realizou-se inicialmente o ensaio de corrosão nas amostras
metálicas sem tratamento térmico, mas em solo acidificado [adição de H2SO4],
alcalinizado [adição de Ca(OH)2] e neutro [adição de H20]. Após, verificou-se através
da perda de massa e do cálculo de taxa de corrosão qual o meio mais corrosivo. Em
seguida, realizou-se em outras amostras o tratamento térmico de têmpera seguido do
revenimento em 3 temperaturas [400ºC, 500ºC e 600ºC]. Em seguida, as amostras já
tratadas foram submetidas ao segundo ensaio de corrosão. Para este ensaio,
adicionou-se somente H2SO4. Os dois ensaios tiveram duração de 45 dias. Resultados:
No período de 45 dias de realização do ensaio, verificou-se que  a solução que mais
corroeu as peças metálicas foi a ácida. No solo onde se adicionou somente água, o aço
sofreu mais corrosão do que onde se adicionou solução básica. Devido ao carater ácido
do solo brasileiro, o pH do meio ácido se alterou mais em relação ao meio básico. O
que provavelmente ocorreu com os solos onde se adicionou base foi uma reação de
neutralização. De fato, pode-se verificar que o tratamento térmico de têmpera seguido
de revenimento interfere na resistência a corrosão do solo no aço API 5L X70. De
maneira geral, as amostras tratadas tiveram menor perda de massa e taxa de corrosão
do que as não tratadas.  Conclusão: Foi possível comprovar que o tratamento térmico
proposto interferiu, sim, na corrosão reduzindo a perda de massa e mantendo a taxa de
corrosão menor que 5 mpy. Os aços que possuem taxa de corrosão menor que 5mpy
podem ser considerados bons para serem usados nos meios que foram testados.
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