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 Os  sistemas  do  tipo  liner  em  poços  de  petróleo  usam  tubos  de  aço  e  uma  camada  de  cimento  para
revestir  a  parede  perfurada.  Esse  procedimento  é  importante  para  dar  sustentabilidade  aos
equipamentos  que  serão  ulteriormente  posicionados,  bem  como  para  impedir  o  desmoronamento  da
coluna. A nitretação surge como alternativa para dar à superfície do tubo maior resistência ao desgaste e
dureza, sem comprometer a tenacidade do núcleo. Como todo tratamento da metalurgia, exige-se grande
controle  de  qualidade  das  peças,  de  forma  a  garantir  sua  aplicabilidade  em  condições  extremas.  Uma
opção  de  analise  não  destrutiva  para  avaliar  a  qualidade  dos  tratamentos  termoquímicos  é  o  ruído
Barkhausen  (RB),  que  mede  o  ruído  produzido  pela  movimentação  de  domínios  magnéticos  durante  o
processo  de  magnetização  de  um  material.  A  difusão  de  elementos  para  o  interior  do  metal  altera  a
dinâmica do movimento dos domínios magnéticos. Este trabalho estuda a correlação do sinal do RB com
a  camada  de  nitretos  em  30  amostras  de  tubos  de  aço,  as  quais  passaram  por  três  variantes  da
nitretação gasosa: 1) 3 horas à 560°C em simples estágio; 2) 40 horas à 520°C em simples estágio; 3) 96
horas à 520°C em duplo estágio. O processo industrial conta com uma pasta de isolamento para evitar a
difusão de nitrogênio em áreas indesejadas. Em cada amostra, metade da superfície foi isolada. O sinal
do  RB  foi  mapeado  em  torno  da  superfície  em  um  intervalo  de  30°  radialmente  e  20mm
longitudinalmente,  antes e depois do tratamento.  Foram efetuadas medidas para cada grupo de peças,
de  onde  se  extraíram  três  variáveis:  valor  de  pico  do  RMS  do  RB;  posição  do  pico  no  campo  de
magnetização; área abaixo da curva do RMS do sinal.  Após a coleta dos dados, um ensaio metalográfico
revelou as espessuras das camadas branca e efetiva. Baseado na análise estatística realizada acerca das
medições captadas do RB, antes e após os processos de nitretação, foi possível identificar uma correlação
significativa entre suas três variáveis e os nitretos depositados na superfície. Para os referidos processos
de nitretação deste trabalho,  a espessura da camada branca exerceu maior  influência no sinal.  O RB é
mais sensível a fenômenos superficiais, principalmente para altas frequências de excitação, fato este que
pode justificar  sua forte correlação com a camada branca.  Além disso,  uma comparação do RB com os
ensaios metalográficos revelou que o primeiro pode ser um indicativo da qualidade do isolamento.
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