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RESUMO 

 

A interação de forma espontânea entre a superfície dos aços e meios oxidantes, resulta na reação 

de oxidação e consequente formação de óxidos, sendo os mais recorrentes a magnetita (Fe3O4), 

hematita (Fe2O3) e wustita (FeO). Além da alteração no aspecto visual com a perda da aparência 

metálica do material, a presença desta camada superficial também denominada carepa, resulta em 

dificuldades de processamento. Relacionado com essa temática, este estudo tem como foco aços 

utilizados na produção de fixadores, como por exemplo parafusos, obtidos a partir de “fios” 

trefilados. A fim de eliminar a camada superficial de óxidos, a indústria utiliza o procedimento já 

estabelecido de decapagem química antes do processo de trefilação do fio-máquina. Aços com 

adição de boro têm exigido mais tempo na etapa de decapagem quando comparado com aços sem 

adição deste elemento. A fim de compreender a dificuldade de decapagem dos aços ao boro, este 

trabalho tem como um dos objetivos  a caracterização comparativa da camada de óxidos de aços 

com e sem adição de boro, utilizando técnicas de difratometria por raios X (DRX), microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), e espectroscopia por energia dispersiva de raios X (EDS). Além 

disso, foram feitos estudos da cinética de decapagem por meio de análises da influência dos 

parâmetros de processo, como concentração de ácido clorídrico (HCl) e agitação, novamente em 

ambas composições, aços ao boro e aços sem esse elemento. Observou-se por meio dos resultados 

diferença na constituição da carepa entre os diferentes aços analisados, sendo a principal a presença 

do óxido Faialita nos aços ao boro. Em termos de parâmetros de processo, identificou-se que 

maiores concentrações de ácido e adição de agitação ao banho de decapagem são condições 

favoráveis para a redução do tempo de decapagem química. 

 

 

 

 

Palavras-chaves: Aço ao Boro. Fio máquina. Decapagem química. Trefilação. Caracterização  

estrutural. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The spontaneous interaction between the surface of steel and the environment, results in the 

oxidation reaction and consequent formation of oxides, the most recurrent being  magnetite 

(Fe3O4), hematite (Fe2O3) e wustita (FeO). In addition to the change on the visual aspect, due the 

loss of the metallic appearance, the presence of this surface layer, also called mill scale, results in 

processing difficulties. In order to remove the surface layer of oxides, the industry uses the 

chemical pickling before the wire drawing. Boron-added steels have required more time in the 

pickling step when compared to steels without the addition of this element. In order to understand 

the pickling difficulty of the boron steels, this work aims the comparative characterization of the 

oxide layer of steels with and without addition of boron by using the X-ray powder diffraction 

(XRD), scanning electron microscopy (SEM), and Energy Dispersion Spectroscopy (EDS) 

techniques. Kinetics studies by analyzing the influence of process parameters, such as hydrochloric 

acid (HCl) concentration and system agitation on pickling efficiency, were also carried out on steels 

with and without boron. The results indicated diferencce between the mill scale, mainly on the case 

of the boron steels with presence of Fayalite. In terms of process parameters, it was found that  

higher concentration of acid and the agitation of the pickling bath are favorable conditions to reduce 

the pickiling process time 

 

Keyworks: Boron steel. Wire rod. Chemical pickiling. Wire drawing. Structural 

characterization. 
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1.INTRODUÇÃO 
 
 

A Gerdau é hoje uma das maiores empresas brasileiras produtoras de aço, com uma ampla 

gama de produtos que envolve diversas composições dentre elas o aço ao boro SAE 10B30. A 

adição de elementos químicos ao aço possibilita a obtenção de uma grande diversidade de ligas, 

que podem resultar na atribuição/melhoria de propriedades do material, como por exemplo 

resistência a corrosão e aumento de tenacidade. A adição  de boroem aços de baixo e médio 

carbono, mesmo em pequenas concentrações, levam à melhora de propriedades mecânicas devido  

ao seu efeito endurecedor e aumento na temperabilidade. Estima-se que estudos quanto ao uso de 

boro tiveram início em 1907, porém grandes avanços e investimentos somente foram alcançados 

na época da Segunda Guerra Mundial, devido à escassez de outros elementos de liga. Desde então 

o interesse por utilizar o boro tem apresentado um expressivo aumento, devido sua utilização em 

pequenas concentrações e ao seu baixo custo quando comparado com cromo, níquel e molibdênio 

que também conferem melhor temperabilidade ao material. (SANTOS,2017) 

Devido a melhoria quanto a temperabilidade, que permite atingir dureza e resistência 

requisitadas e alta ductilidade, os aços ligados ao boro possuem como principal aplicação fixadores. 

Algumas empresas possuem linhas de produção destinadas a atender este setor, dentre os aços 

processados estão o SAE 10B22 e SAE 10B30 que contém concentrações em peso de boro entre 

0,0005 % a 0,0030% e microestrutura ferrítica- perlítica. (COSTA,2010) 

Antes de destinar o produto final ao comprador é necessário um conjunto de operações no 

fio-máquina do aço ao boro. Uma das etapas de processamento consiste na trefilação do material, 

que resulta na redução de diâmetro do material devido a deformação plástica gerada pela aplicação 

de tensões (Pereira,2017). Com o objetivo de evitar o desgaste do maquinário utilizado no processo 

de trefilação, devido a presença de óxidos de ferro na superfície do aço, se faz necessário adotar 

como etapa inicial do processo a decapagem química para a limpeza das bobinas (LEITE,2008). 

 O aumento de demanda do aço ao boro na indústria de fixadores, evidenciou a dificuldade 

em decapar o material quando comparado a composições sem adição de boro.O tempo de imersão 

do fio-máquina no banho de ácido é estendido e em alguns casos é necessário até mesmo o 

retrabalho. Sendo assim, este projeto buscou entender os motivos que resultam no acréscimo de 

tempo na decapagem do aço ao boro, considerando que a busca por aperfeiçoamento e melhoria, é 
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muito importante para o aumento de eficiência dos processamentos indústrias e otimização da 

metodologia atualmente utilizada. 

 

2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 
 
 
Objetivo Geral: 

 

Este trabalho tem como objetivo a análise da dificuldade de decapagem do fio-máquina de 

aço ao boro sem tratamento térmico – SAE 10B30, e entendimento da causa do aumento no tempo 

de decapagem quando comparada a aços sem adição de boro. 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Caracterizar a superfície do aço ao boro e do aço sem adição deste elemento, no que diz 

respeito à composição (frações de FeO, Fe2O3 e Fe3O4) e espessura da camada de óxido. Realizar 

uma análise comparativa entre as diferentes composições de aço e correlacionar com a cinética do 

processo de decapagem.  

- Avaliar os efeitos da concentração do ácido e da agitação da solução, no tempo da 

decapagem. 

 

Justificativa: 

 

 O tempo de decapagem química de aços com adição de boro tem sido superior aos tempos 

despendidos por outros aços com composição química semelhante, no entanto sem a adição de 

boro. A crescente demanda por esses aços justifica um estudo que busque entender os aspectos 

metalúrgicos que acarretam nessa diferença, uma vez que os maiores tempos despendidos no 

processamento desses aços, impactam na produtividade e em consequência em custos. Os 

resultados deste trabalho, e o entendimento desse fenômeno, podem resultar em propostas para 

redução de tempo de decapagem química e consequentes ganhos para a empresa. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1 Aço ao boro 
 

A adição de elementos de liga aos aços possui sempre como finalidade aprimorar algumas 

características do material, sendo que um dos efeitos mais reportados em relação ao uso do boro 

como elemento de liga é sua interação com nitrogênio. Conforme Reis (2009), durante o processo 

de trefilação, pode ser verificado a ocorrência de defeitos como, delaminação do fio-máquina 

associado ao envelhecimento por deformação. Estes efeitos ocorrem, pois, a tensão aplicada no 

material e consequente deformação plástica, influenciam no aumento da resistência do material 

devido interação entre solutos intersticiais e discordâncias. Em consequência da alta solubilidade 

e tamanho reduzido de átomo, o nitrogênio é um dos principais elementos intersticiais que resultam 

no envelhecimento por deformação. Com o objetivo de reduzir o teor de nitrogênio no metal, 

adiciona-se o boro que possui a característica de ser altamente reativo, os dois elementos interagem 

entre si resultando na estabilização do nitrogênio por meio da formação do nitreto de boro (BN), 

consequentemente reduzindo o envelhecimento do material e possível surgimento de defeitos 

durante o processamento. (PEREIRA,2017) 

Outras finalidades da adição do boro, mesmo em baixas concentrações de 5 a 30 ppm, é a 

melhora na temperabilidade, ductilidade, deformabilidade e redução no surgimento de defeitos 

como trincas após tratamento térmico (REIS,2009). De acordo com Chiaverini o boro pode ser 

classificado como um elemento de liga estabilizador da fase ferrita α. Para entendimento desse 

fenômeno, inicialmente pode-se destacar que o ferro puro possui transformações alotrópicas como 

esquematizado na Figura 1, como por exemplo ferrita delta () para austenita (γ) em 1394ºC e da 

austenita (γ) para ferrita alfa (α) em 912ºC.   
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Figura 1.Transformações alotrópicas do Ferro 

 
 

 

 

Fonte: VASCONCELOS, Maria (2018) 

 

Com a adição de outros elementos essa faixa de temperatura se altera. No caso do boro o 

efeito está relacionado com aumento de temperatura da transição / e da  faixa de temperatura na 

qual a ferrita é estável, além da redução do campo austenítico (γ).A Figura 2 representa a influência 

do Boro no diagrama Fe-C. (VASCONCELOS,2018) (BRUNATTO,2016) 

 

Figura 2. Efeito do Boro no Diagrama Ferro - Carbono. 

 

Fonte: PEREIRA, Thaciana (2017) 



5 

 

Outro ponto a ser destacado é que, elementos de liga também atua como agente endurecedor 

na transformação de fases, em sua maioria com o deslocamento da curva Temperatura-Tempo-

Transformação (TTT) para a direita, como demonstrado na comparação da Figura 3. Esse 

comportamento tem efeito direto no retardamento das transformações de fases, facilitando 

tratamentos térmicos como a têmpera em algumas composições (VERÍSSIMO,2012).  

 

Figura 3.Curvas TTT, (a) sem adição de elementos de liga. (b) com adição. 

        
 

  Fonte: Adaptado de VERÍSSIMO, Tamires (2012) 

 

 

A adição de boro na composição de aços resulta no aumento de temperabilidade, pois a 

introdução deste elemento ao aço retarda a formação de ferrita pró-eutetóide e assim a taxa de 

resfriamento para ocorrer a têmpera do aço se torna viável e possibilita o processo, como 

demonstrado no comparativo das curvas TTT do aço ao carbono (A) e com adição de boro (B) da 

Figura 4 (Veríssimo,2012). A segregação de boro livre e/ou borocarbonetos para os contornos de 

grãos austeníticos é proposta como outro mecanismo para explicar a ação do boro no aumento da 

temperabilidade. Essa segregação reduziria a energia interfacial e consequentemente 

desfavoreceria a nucleação da ferrita pró-eutetóide. (PEREIRA,2017) 
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Figura 4. Esquematização da curva TTT aço sem Boro (linha A) /aço com Boro (linha B) 

 

 

  Fonte: VENDRAMINE, Cecília (2012). 
 

O efeito do boro se torna mais relevante para aços de baixo e médio carbono, porém 

verifica-se que concentrações acima de 50 ppm desse elemento podem resultar em efeitos 

negativos, pois ocorre a precipitação de boreto de ferro nos contornos de grão da austenita e 

consequente perda de tenacidade do material. Como a porcentagem do boro normalmente utilizada 

é muito baixa, o diagrama que melhor representa a interação ferro / boro neste caso é o da Figura 

5 que retrata composições próximas de 100% de ferro. O diagrama mostra a baixa solubilidade 

sólida do boro no ferro, tanto na fase 𝛼 (ferrita) quanto na 𝛾 (austenita), o que induz ao 

entendimento de sua propensão em precipitar na forma de boreto de ferro em contornos de grãos, 

com o aumento no teor de boro na composição. (SANTOS,2017). 
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Figura 5. Solubilidade de Boro em α (ferrita) e γ (austenita). 

 

 
 

Fonte: SANTOS, Julianne (2017) 

 

 Este projeto tem como enfoque o aço ao boro SAE 10B30 desenvolvido pela empresa 

Gerdau, em que para aplicações finais realiza-se tratamento térmico, justificando a necessidade de 

adição do Boro para melhoria da temperabilidade. Na tabela 1 é detalhada a composição do aço 

SAE 10B30. Além do boro destaca-se a presença de silício ( %Si = 0,15 - 0,3 em peso). Como já 

menciondo anteriormente, esse aço é utilizado para fabricação de fixadores que requerem alta 

resistência mecânica. Essa demanda é atendida devido as boas propriedades mecânicas, 

conformabilidade, ductilidade e temperabilidade do aço SAE 10B30, ressaltando que sua 

conformação ocorre por deformação a frio (LEITE,2012).  

 

                                              Tabela 1.Composição do aço SAE 10B30 

 
Aço C (%) Si (%) Mn (%) P (%) S (%) Ni (%) Cr (%) Mo (%) Cu (%) B (%) 

SAE  

10B30 

0,28-

0,34 

0,15- 

0,30 

0,60- 

0,90 

0,025

máx. 

0,025 

máx 

0,25 

máx. 

0,30- 

0,40 

0,07 

máx. 

0,35 

máx. 

0,0005-

0,0030 

 

Fonte: HASSMAN, Augusto. (2016) 
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3.2 Processo de trefilação do aço ao Boro 
 

De acordo com Santos (2017) e Antunes (2018), as boas propriedades mecânicas e baixo 

custo dos aços ligados ao boro quando comparado a outras composições, os tornam adequados para 

diversas aplicações em constituintes do setor automotivo, ferramentas e maquinários do setor 

agrícola, componentes mecânicos e fixadores obtidos por conformação a frio. No caso de pregos, 

parafusos, arames entre outros fins, para obtenção destes produtos finais são necessários diversos 

processamentos, entre eles a trefilação do fio-máquina para assim se obter um material com o 

diâmetro especificado pelo cliente. 

O processamento na unidade de transformação da empresa Gerdau a partir do fio-máquina 

é representado no mapa de processamento da Figura 6. Inicialmente, o material deve passar por 

uma etapa de limpeza, que consiste na decapagem química em meio ácido para eliminação da 

carepa, que é seguida pela etapa de lavagem para retirada total das impurezas. Na sequência o fio-

máquina passa pelo processo de fosfatização, e por fim segue para o setor de trefilação. 

 
Figura 6. Mapa de processamento trefilação de aço ao Boro (fixadores) 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria. 
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O processo de trefilação consiste em um processamento de conformação mecânica em que 

a tensão aplicada é menor que a tensão necessária para ruptura do material, resultando em 

conformação por deformação plástica. A trefilação é usualmente utilizada para produção de molas, 

grampos, fios, cabos, arames acabamento superficial e/ou ajuste dimensional. O mecanismo 

envolve a redução do diâmetro do material devido a força de tração aplicada quando o metal é 

puxado através da matriz denominada fieira. (PEREIRA,2017). 

No processo de trefilação é muito importante que a superfície do fio-máquina esteja livre 

de impurezas, a fim de evitar desgaste da máquina de trefila, não comprometer a qualidade do 

material ou até mesmo erro na operação, como ruptura devido a presença da camada de óxido na 

superfície do material. (PEREIRA,2017). A decapagem química é uma etapa muito importante que 

tem, como já citado, o objetivo de eliminar óxidos e sujidades da superfície. Tem sido evidenciado 

na linha de produção da Gerdau que bobinas com composição de aço contendo boro apresentam 

dificuldade na decapagem. Em alguns casos o processo não resulta em completa eliminação da 

carepa, sendo necessário aumento no tempo de operação ou até mesmo eventuais reprocessamentos 

no banho ácido. Devido à crescente demanda por esse tipo de aço, a busca pela caracterização e 

compreensão da dificuldade de decapagem se torna importante para assim poder otimizar o 

processo. Além do estudo quanto aos parâmetros de operação, para o entendimento da influência 

de temperatura, concentração do ácido utilizado e agitação, no tempo de decapagem dos aços ao 

boro. 

 

3.3 Camada superficial de óxidos 

 

Segundo Santos (2016) e Martins (2009), a oxidação é uma reação que ocorre de forma 

espontânea, que além de acarretar defeitos e degradação física e mecânica do material, resulta em 

gastos para muitas empresas que necessitam investir em meios para reduzir sua ação e na 

recuperação dos materiais. A interação entre o metal e o meio oxidante, resulta na própria 

deterioração do material e formação de um filme superficial que no caso dos aços pode ser 

caracterizado como descontínuo, permeável e solúvel. O processamento em elevadas temperaturas 

e exposição a atmosfera não controlada pode favorecer a formação da camada de óxido 

(CASTRO,2005). 

A camada de óxidos observado em aços devido ao intemperismo e processos de 
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conformação em altas temperaturas é geralmente formada pelos óxidos Fe3O4 - Magnetita, Fe2O3 

- Hematita e FeO – Wustita, conforme esquematizado na Figura 7 (SANTOS,2016) 

(OLIVEIRA,2017).  A proporção em massa de oxigênio de cada óxido corresponde a Wustita - 

23,1%-25,6%, Magnetita - 27,6% e Hematita - 30,06% (BAGATINI,2011).  

 

Figura 7. Composição da carepa de aço 

                   

 

Fonte: CUNHA, (2007) 

 

A Wustita é uma substância não estável e não estequiométrica devido a alta proporção de 

vacâncias de ferro (5 a 16% de defeitos na estrutura). Além de ser uma fase estável somente acima 

de 570 ºC, o resfriamento controlado e lento favorece a transformação para a Magnetita , conforme 

demonstrado no Diagrama Ferro-Oxigênio (Figura 8). (CUNHA, 2007) 
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Figura 8. Sistema Ferro-Oxigênio 

 

Fonte: BAGATINI, Maurício (2011) 

 

A composição química, distribuição e espessura das camadas de óxidos estão diretamente 

relacionadas com a composição do aço e aos parâmetros utilizados durante seu processamento. A 

Figura 9 detalha como a estrutura da carepa de aço pode ser distribuída e influenciada pelos 

parâmetros de processamento, destaca-se a importância no controle da taxa de resfriamento.  

 

Figura 9. Estrutura da camada de óxidos de ferro de acordo com parâmetros de processamento. 

 
 

Fonte: ARANHA, Hernani. (1994) 

 

 

Já a Figura 10 mostra como a temperatura de processamento influência na fração 
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composicional da camada de óxido, a formação de Wustita é favorecida em temperaturas até 900ºC, 

enquanto para Magnetita maiores proporções ocorrem acima dessa temperatura e Hematita em 

porcentagens baixas e estáveis ao longo da faixa de temperatura. (CUNHA,2007) 

 

Figura 10. Influência da temperatura de processamento na composição da carepa 

 

Fonte: CUNHA, Daniella (2007) 

 

A caracterização química da superfície do aço ao boro é muito importante para 

compreender como ocorre a interação da carepa com o banho ácido, pois devido a diferentes 

relações cinéticas e de difusão, cada óxido irá interagir de forma distinta quando em contato com 

o ácido durante a decapagem química (ARANHA,1994). A Wustita (FeO) é o composto mais 

solúvel, justamente devido às vacâncias de ferro que resultam em um óxido com cerca de 5% a 

16% de defeitos na estrutura, Magnetita (Fe3O4) é considerado intermediário e o Hematita (Fe2O3) 

corresponde ao óxido de menor solubilidade (CAMPANHER,2009) (CUNHA,2007). 

Estudos reportam que em determinadas composições dos aços, a carepa também pode 

consistir de óxidos dos elementos de liga, exemplo aço inoxidável com presença de óxidos tanto 
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de ferro quanto de cromo (ARANHA,1994). Considerando o caso do aço  SAE 10B30 que possui 

adições de boro, a alta reatividade deste elemento impulsiona a interação com oxigênio e formação 

do óxido de boro (B2O3), porém estudos quanto a presença de tal óxido ou a influência do boro na 

composição da carepa são escassas (SANTOS,2017). A fim de auxiliar na análise de elementos de 

liga na composição da camada de óxidos, destaca-se o uso de técnicas que permitem a 

caracterização de fases e composição como difratometria por raios  X e Espectroscopia por energia 

dispersiva de raios X (EDS). 

 

3.4 Faialita – Fe2SiO4 

 

 Além dos óxidos usualmente encontrados na carepa de aços, a adição de elementos de liga 

pode influenciar na composição da camada de óxidos. Estudos relatam que esse é o caso de altos 

teores de silício que resultam na presença do óxido - Fe2SiO4  denominado Faialita. Essa camada 

de óxido possui alta aderência na interface com o metal. O maior ancoramento desta fase na 

superfície do aço resulta de sua superfície irregular . Cunha (2007) e Mouayd (2014) também citam 

que em altas temperaturas, acima de 1177ºC, ocorre a formação de  fase líquida eutética entre FeO-

Fe2SiO4 conforme esquematizado na Figura 11, devido ao contato direto com a interface do metal 

o líquido infiltra regiões na carepa e aço, o que aumenta a aderência após a solidificação. 

Figura 11. Diagrama de fase FeO-SiO2 

 

Fonte: MOUAYD, Amine (2014) 
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A Figura 12 destaca a presença da Faialita, na forma de uma fina camada em contato com 

o metal. O mecanismo do crescimento da camada de óxido está relacionado com a difusão de 

oxigênio (O2), presente no ambiente em direção ao interior do aço e a difusão do ferro (Fe) em 

direção ao exterior do metal. Porém a difusão de Fe é limitada na Faialita, pois a presença do 

elemento sílicio, que é menos nobre que o ferro, resulta em finas camadas protetoras que atuam 

reduzindo a oxidação do ferro e consequentemente reduzindo as espessuras da camada de óxido. 

(CUNHA,2007)   

Figura 12. Carepa composta de Fe3O4, Fe2O3, FeO e Fe2SiO4 

 

Fonte: Adaptado de MOUAYD, Amine (2014) 

 

A influência do Sílicio na espessura da camada de óxidos está bem evidende no estudo de 

Bagatini (2011), esquematizada na Figura 13, que mostra um comparativo entre os aços de 

composição Fe-0.05C-0.55Mn-0.20Si e Fe-0.06C – 0.25Mn- 0.0006Si. Observa-se que quanto 

maior o teor de Silício menor é a espessura da carepa, apesar de serem utilizados as mesmas 

temperaturas de resfriamento para ambos os aços. 

 

 

 

 
      Faialita 
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Figura 13.Influência do teor de silício na espessura da carepa 

 

Fonte: BAGATINI, Maurício (2011) 

 

 Em outro estudo realizado por Chattopadhyay (2005), avalia-se a influência do teor de 

silício no tempo de decapagem química. Conforme esquematizado na Figura 14 observa-se relação 

direta entre maiores proporções de silício e acréscimo no tempo do processo.  

 

Figura 14.Relação entre teor de silício e tempo de decapagem (em segundos) 

 

Fonte: Adaptado de MOUAYD, Amine (2014) 
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3.4 Decapagem 

 

O processo de decapagem que tem como objetivo a eliminação da camada de óxidos, pode 

ser realizado de modo mecânico utilizando meios abrasivos para retirada das impurezas ou pelo 

modo químico, em que mais usualmente o material é imerso em um banho ácido. Entre os tipos de 

ácidos mais utilizados está o sulfúrico (H2SO4) com menor custo, e o ácido clorídrico (HCl) que 

dilui e elimina as camadas de óxidos de forma mais eficiente resultando em superfícies mais 

brilhantes (EDER,2005).  

Em alguns processos, a fim de facilitar e agilizar a limpeza superficial, inicialmente é 

aplicada uma tensão no aço que resulta em fissuras na carepa, facilitando a interação  entre o ácido 

e as camadas de óxido (EDER,2005). O ácido infiltra pelas camadas por meio das micro trincas 

geradas pela tensão aplicada, e ao alcançar regiões mais internas, reage com a Wustita, o óxido 

mais solúvel, facilitando o desprendimento de toda a carepa e o processo de decapagem química. 

(MOUAYD,2014) 

O banho de ácido clorídrico normalmente é utilizado em concentrações de 25 a 50% (em 

volume), em temperatura ambiente (GENTIL,1996). O mecanismo de limpeza ocorre por 

dissolução das camadas de óxidos sendo necessário cuidado no controle das reações para que não 

ocorra perda de metal-base durante a permanência da bobina nos tanques (MARTINS,2009). 

As reações que ocorrem durante decapagem química com ácido clorídrico são: 

 

 

 

 

A equação 1 corresponde a reação entre o metal-base com o ácido clorídrico resultando em 

cloreto de ferro (II) e liberação do gás hidrogênio, as demais equações representam a dissolução 

dos óxidos Wustita, Hematita, Magnetita e Faialita. (WIRE ASSOCIATION,2008) 

(MOUAYD,2014) 

O  cloreto de ferro (III) - FeCl3 das equações 3 e 4 pode reagir com o metal-base (Ferro) e 
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resultar no cloreto de ferro (II), conforme a equação 6 (WIRE ASSOCIATION,2008): 

 

Durante a decapagem diversos parâmetros podem afetar a eficiência do processo, tais como: 

tipo do ácido, concentração do ácido e do ferro no banho, agitação, temperatura, composição e o 

histórico metalúrgico do aço. 

A concentração do ácido tem relação direta com o tempo de decapagem, quanto maior a 

concentração, menor será o tempo para limpeza da superfície. Porém o aumento na concentração 

atinge uma saturação, em que o acréscimo não gera mais alterações no tempo como mostra o 

comportamento da curva da Figura 15 (EDER,2005). 

 

Figura 15.Influência da concentração de HCl no tempo de decapagem.. 

 
 

                                        Fonte: LEITE, William. (2008) 

 

O efeito é o mesmo em relação ao aumento da temperatura que induz a redução no tempo 

de decapagem, porém é necessário cuidado para não elevar a uma temperatura que irá resultar na 

volatilização do ácido, causando redução do banho e danos ao ambiente de trabalho (LEITE,2008). 

Já em relação a concentração de ferro quando utilizado ácido clorídrico, íons de Ferro 

podem auxiliar como um acelerador da decapagem, até que é atingida uma concentração crítica em 

que é necessário trocar toda a solução do banho (KRUG,2015).  
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Outro fator que deve ser considerado, é se a decapagem ocorre apenas com a imersão de 

forma estática do fio-máquina no banho ácido ou se é utilizado um mecanismo dinâmico a fim de 

causar turbulência no sistema. Os estudos quanto a essa variável ainda não são muito amplos, 

porém verifica-se que o movimento causado pela agitação da solução ou deslocamento da bobina 

auxilia na redução do tempo de decapagem, como observado na Figura 16. A aplicação e aumento 

de velocidade de deslocamento do material, resulta na redução do tempo de decapagem até atingir 

estabilização (LEITE,2018). 

 

Figura 16. Efeito da velocidade da tira de aço no tempo de decapagem. 

 

Fonte: LEITE, William. (2008) 

 
Como visto diversos fatores podem influenciar na eficiência da decapagem, como: 

composição e concentração do ácido, concentração de inibidores de corrosão e de íons Ferro, 

velocidade da linha de produção, temperatura do banho químico, espessura e composição da 

camada de óxidos.  

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Materiais utilizados 
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A caracterização microesetrutural das carepas assim como a análise da cinética de 

decapagem química foram realizadas em amostras de fio-máquina dos aços SAE 10B30, SAE 1004 

(tabela 2) e SAE 1014. O fio-máquina do aço SAE1014 possui diâmetro 3 vezes menor do que o 

das outras composições. A escolha dessas composições se deve aos seguintes aspectos: 

- Aço SAE 10B30: o foco deste trabalho é a compreensão da dificuldade de decapagem 

química para aços ao boro e atualmente esta é uma das composições que apresenta acréscimo do 

tempo na etapa de limpeza superficial. 

- Aço SAE 1004: aço que não possui boro em sua  composição, mas possui algumas 

similaridades com 10B30 em relação ao diâmetro e aplicações, além de não apresentar dificuldades 

para decapagem química. 

- Aço SAE 1014: este aço não possui boro, assim como o aço SAE 1004, mas possui teor 

de silício (0,15-0,30% em peso) similar ao SAE 10B30. Considerando que a presença de silício 

pode afetar a composição da carepa, e consequentemente a velocidade de decapagem, esse aço foi 

escolhido para uma análise comparativa do efeito do silício em aços contendo e sem boro. 

Considera-se alto teor de silício acima de 0,10% em peso e baixo teor de silício abaixo de 0,10% 

em peso. 

 

Tabela 2. Composição química em porcentagem em peso do aço SAE 10B30/ SAE 1004 

Aço C (%) Si (%) Mn 

(%) 

P (%) S (%) Ni (%) Cr (%) Mo 

(%) 

Cu 

(%) 

B (%) 

SAE 

10B30 

0,28-

0,34 

0,15- 

0,30 

0,60- 

0,90 

0,025

máx. 

0,025 

máx 

0,25 

máx. 

0,30- 

0,40 

0,07 

máx. 

0,35 

máx. 

0,0005-

0,0030 

SAE 

1004 

≤ 0,04 ≤ 0,10 0,25- 

0,40 

0,03 0,03 

 

--- --- --- --- --- 

 

Fonte: HASSMAN,Augusto. (2016) / ACOVISA. (2014) 

 

4.2 Caracterização da camada de óxido superficial 

 

 Para caracterização das camadas de óxido superficial (carepa) dos aços foram realizadas 

análises na empresa Gerdau e Unifesp-SJC. As técnicas para cada aço são detalhadas na Tabela 3. 
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Tabela 3. Técnicas de caracterização utilizadas para os aços SAE 10B30, SAE 1004 e SAE 1014 

 
SAE 10B30 SAE 1004 SAE 1014 

 

Microscopia óptica, 

Microscopia eletrônica de 

varredura,  

Difratometria por raios X, 

Espectroscopia por energia 

dispersiva de raios X 

 

 

Microscopia óptica, 

Microscopia eletrônica de 

varredura,  

Espectroscopia por energia 

dispersiva de raios X. 

 

Microscopia eletrônica de 

varredura,  

Difratometria por raios X, 

Espectroscopia por energia 

dispersiva de raios X 

 

A difratometria por raios X, com radiação Cu K e configuração Bragg-Brentano, foi 

utilizada para identificar as fases de óxidos presentes nas superfícies dos aços. . Já as técnicas de 

Microscopia ótica/MEV/EDS tiveram como objetivo a caracterização microestrutural dos aços, 

medida da espessura da camada e composição das fases presentes.  

Amostras das carepas dos aços  SAE 1014 e SAE 10B30 foram analisadas por difratometria 

de raios X (DRX) em inicialmente na forma de pó. A obtenção da carepa dos aços em forma de pó 

foi conseguida pela raspagem da superfície dos aços (Figura 17). A análise por DRX também foi 

realizada  em amostras de pequenas seções do fio-máquina das composições de SAE 1014 e SAE 

10B30. 

Figura 17. Carepa dos aços SAE 1014 e 10B30 após raspagem das amostras 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Na preparação das amostras para análise microestrutural por MEV e EDS utilizou-se 

técnicas convencionais de preparação metalográfica. As amostras foram embutidas em baquelite 

(Figura 18 ) e posteriormente submetidas ao lixamento com lixas #240, #320 e #600, seguido do 

polimento com suspensão de alumina 1 µm e 0,3 µm. 

 No caso das análises por microscopia ótica realizadas na empresa Gerdau nas amostras de 

SAE 10B30 e SAE 1004, o preparo metalógrafico foi seguido de ataque químico com Nital 3%. 

 

Figura 18. Preparação metalográfica – amostras SAE 1014 e 10B30 embutidas em baquelite 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4.3. Avaliação da Cinética de Decapagem 

 

O estudo da cinética de decapagem ocorreu por meio de ensaios realizados em laboratório, 

nos quais o efeito da concentração da solução de HCl no tempo de decapagem foi avaliado. 

Preparou-se soluções aquosas de HCl, nas concentrações de 150g/L e 200g/L com neutralizante 

DEOX 5905 em proporção de 0,0028% /L, valores determinadas devido revisões bibliográficas 

do assunto em conjunto com verificação da prática industrial. 

Foram utilizados dois métodos para os ensaios, sendo um por imersão e o outro por perda 

de massa. No procedimento pelo método de imersão, as amostras dos aços SAE 10B30 e SAE 

1004 foram imersas nas soluções de HCl e o tempo total para decapagem foi determinado. As 

amostras foram pesadas  antes e após o processo de remoção da carepa. O tempo para a 

completa decapagem do aço foi determinado pela observação da amostra, ou seja, pela  

interação entre carepa e ácido. Considerou-se o processo de decapagem como finalizado  após 
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cessar a liberação de gases (identificado por meio de bolhas) e recuperação de  aspecto metálico 

na superfície da amostra.  

Para o método por perda de massa, foram coletados a massa inicial, diâmetro e 

comprimento de cada amostra antes do início do processo de decapagem. Neste procedimento 

as amostras de aço foram retiradas do banho de decapagem em diversos intervalos de tempo 

para pesagem.Novamente os ensaios foram interrompidos quando as amostras recuperaram seu 

aspecto metálico e a liberação de bolhas deixou de ser observada. Gráficos de perda de massa 

com o tempo de decapagem foram obtidos com os resultados desses ensaios. 

O aço SAE 10B30 também foi submetido a ensaios  de decapagem em banhos com as 

mesmas concentrações de 150g/L e 200 g/L, mas adicionando agitação de 500 rpm ao sistema.  

Os resultados dos efeitos da concentração de HCl no banho de decapagem e agitação para 

os aços estudados foram comparados e os melhores parâmetros para o aço SAE 10B30 

propostos. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 Caracterização da camada de óxido superficial 

 
  

Amostras de aços SAE 1004 e SAE 10B30. foram analisadas quimicamente e 

microestruturalmente pela Gerdau. O teor de boro determinado por essas análises  para o aço SAE 

10B30 foi de 0,002 % em peso.  Quando comparada com a composição química contida na tabela 

2, a concentração de boro no 10B30 está de acordo com a especificação, ou seja na faixa entre 

0,0005% e 0,0030% (em peso). 

 A Figura 19 apresenta, micrografia obtida pela ténica de microscopia eletrônica de 

varredura do aço SAE 1004. A carepa dessa amostra de aço é formada por duas camadas de óxidos. 

Análises semiquantitavas por EDS foram realizadas nas respectivas camadas de óxidos, designadas 

com os números 2 e 3 na Figura . Os espectros de EDS, apresentados na Figura 19 e o resultado da 

análise semiquantitativa  (Tabela 4), permitiram a identificação dos óxidos presentes na carepa do 

aço SAE 1004. A camada mais interna em contato com o metal, com espessura média de 16,25 
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μm, foi identificada como Magnetita (Fe3O4), enquanto a mais externa, com espessura média de 

4,04 μm, foi identificada como a Hematita (Fe2O3).  

 

Figura 19.Imagem da carepa aço SAE 1004 obtida por microscopia eletrônica de varredura, e 

espectros de EDS obtidos das camadas de óxido identificadas com os números 2 e 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.Análise semiquantitativa carepa do aço SAE 1004 

 
 O (% peso) Fe (% peso) Ca (% peso) Fase Provável 

Camada 2 26,03 73,97 -- Fe3O4 – Magnetita 

Camada 3 32,82 67,04 0,14 Fe2O3 – Hematita 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 As Figuras 20 (a) e (b) apresentam, respectivamente, micrografias ótica e por MEV de 

amostra do aço SAE 10B30. As análises microestruturais aliadas às semiquantitativas por EDS, 

Tabela 5, permitiram a identificação das camadas de óxidos que compõe a carepa. A camada mais 

externa com espessura de média 3,21 μm é constituída de Hematita (Fe2O3), o óxido de menor 

2 

3 
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solubilidade. Na região central foi identificada a fase  Magnetita (Fe3O4), óxido que apresenta 

solubilidade intermediária, e espessura média de camada de 6,84 μm. A camada adjacente à 

magnetita foi identificada com a Wustita (FeO), óxido que possui alta solubilidade em meio ácido 

e, que apresenta uma espessura média de camada de 7,96 μm. Na parte mais interna, já em contato 

com o metal base, foi identificada a Faialita (Fe2SiO4), óxido de alta aderência a interface do aço. 

A espessura média dessa camada é de 2,78 μm. 

Estudos complementares realizados em uma segunda rodada de caracterização da carepa, 

também sugeriram a presença de Faialita para o aço SAE 10B30. Os resultados obtidos por MEV 

e EDS estão contidos no Apêndice A. 

O  alto teor de silício em peso no aço SAE 10B30 (% Si = 0,15 -0,30), quando comparado 

com o SAE 1004 (% Si < 0,10), influenciou na constituição da carepa. No aço SAE 10B30 

observou-se a formação da fase Faialita e não foram identificados compostos de boro dentre as 

camadas de óxido.  

Como reportado na literatura a associação de adição de sílicio e altas temperaturas de 

processamento, propiciam além da carepa usual (Wustita, Hematita e Magnetita) formação de outra 

composição de óxido na interface com o aço, como já pontuado essa fase corresponde a Fe2SiO4 – 

Faialita. A alta aderência dessa fase ao aço se deve a sua baixa solubilidade em ácido, quando 

comparada aos outros óxidos. Além de sua superfície irregular que promove maior ancoramento 

no metal base, consequentemente maior dificuldade no processo de decapagem. (Mouayd,2014) 

(Cunha,2007).   

Desta forma, os resultados mostram que a causa provável para o maior tempo que vem 

sendo demandado para a depacapagem do aço SAE 10B30 deva estar relacioanado com a presença 

dessa fase. 
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Figura 20.Imagem da carepa aço SAE 10B30 obtida por: (a) Microscopia óptica (b) Microscopia 

eletrônica de varredura, e espectros de EDS obtidos das camadas de óxido identificadas com os 

números 2 a 5. 

 

 

 

 

 

5 
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Tabela 5. Análise semiquantitativa carepa do aço SAE 10B30 

  O (% peso) Fe (% peso) Si (% peso) Mn (%peso) Cr (% peso) Fase Provável 

Camada 2 22,23 69,67 2,46 1,21 3,54 Fe2SiO4 – Faialita 

Camada 3 24,63 74,54 -- 0,83 -- FeO – Wustita 

Camada 4 29,12  70,41 0,04 0,36 -- Fe3O4 – Magnetita 

Camada 5 31,36 68,06 -- 0,44   Fe2O3 – Hematita 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A caracterização das fases da carepa do SAE 10B30 por meio da técnica de Difratometria 

por raios X, foi realizada com as amostras na forma de pó e em bulk. Os resultados estão contidos 

nas Figuras 21 e 22. Na amostra em pó foram identificadas as fases Hematita, Magnetita e Wustita, 

enquanto na amostra em bulk apenas as fases  Hematita e Magnetita foram identificadas. Em 

comparação com resultados obtidos por EDS (Tabela 5), nos difratogramas não identifica-se a fase 

Faialita, considera-se como essa é a camada de menor espessura, mais interna e de maior aderência 

ao aço, a raspagem manual da carepa não ocorreu de forma tão eficiente, a fim de também coletar 

a Faialita. Já para o bulk somente os óxidos mais externos foram identificados, resultado que está 

em concordância com as limitações da técnica de difração de raios-X. Em amostras de aço 

analisadas com radiação Cu K, 95% da informação coletada pelo difratograma é oriunda de uma 

camada de profundidade de cerca de 2 m (CULLITY,1978). Considerando-se as espessuras de 

camadas determinadas por microscopia eletrônica de varredura, conclui-se que apenas as camadas 

mais externas seriam detectadas pela técnica de difração de raios X. 
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Figura 21.Difratograma carepa do SAE 10B30 na forma de pó.   

 

 
Figura 22.Difratograma carepa do SAE 10B30 na forma de bulk. 
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 Amostras do aço SAE 1014, que possui alto teor de silício em valor compatível ao do SAE 

10B30, também foram caracterizadas. Por meio das técnicas de MEV  e EDS (Figura 23 e Tabela 

6) avaliou-se que a carepa do SAE 1014 é composta por duas camadas, uma interna identificada 

como Magnetita e outra externa identificada como Hematita, com espessuras médias de 3,54 μm  

e 3,44 μm, respectivamente. Vale ressaltar, que visualmente a camada de Magnetita já aparenta ter 

pouco contato com o metal-base. 

 

Figura 23. Imagem da carepa aço SAE 1014 obtida por Microscopia eletrônica de varredura, e 

espectros de EDS obtidos das camadas de óxido identificadas com os números 2 e 3. 

  

 

Tabela 6.Análise semiquantitativa carepa do aço SAE 1014. 

  O (% peso) Fe (% peso) Fase Provável 

Camada 2 28,36 71,74 Fe3O4 – Magnetita 

Camada 3 35,39 64,61 Fe2O3 – Hematita 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Magnetita 

Hematita 

 
 

 

2 

3 



29 

 

Para identificação das fases dos óxidos, também foram realizadas análises por difração de 

raios X na carepa do aço SAE 1014 na forma de pó, obtido pela raspagem do aço, e no bulk do 

material. Os difratogramas do aço SAE 1014 são apresentados nas Figuras 24 e 25. Para a amostra 

em pó identificou-se picos característicos de Wustita (FeO) e Magnetita (Fe3O4), quando analisado 

o bulk o destaque é para Magnetita (Fe3O4). Divergências nas análises de MEV e DRX da 

composição SAE 1014, ressaltam a hipótese que a fase Wustita é mais facilmente identificada em 

análises microscópicas somente após realização de ataque químico, como no caso na identificação 

do SAE 10B30. Como o foco para a carecterização do SAE 1014 era a presença ou não de Faialita, 

demos sequência a análise sem ataque químico. 

 

Figura 24.Difratograma carepa do SAE 1014 na forma de pó. 
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Figura 25.Difratograma carepa do SAE 1014 na forma de bulk. 

 
 

 

Após a caracterização da carepa dos três aços pode-se avaliar os resultados, no caso dos 

aços sem Boro – SAE 1004 e SAE 1014, a camada de óxidos superficial é formada em sua maioria 

por Hematita e Magnetita, óxidos respectivamente de menor e intermediária solubilidade em ácido 

clorídrico. Para esses aços e essa composição de carepa, habitualmente na linha de processo da 

empresa Gerdau não ocorre dificuldade de decapagem química. 

Já para o aço ao Boro- SAE 10B30, composição que realmente vem apresentando acréscimo 

no tempo imerso no banho ácido, verificou-se que além dos óxidos usualmente presentes em aços, 

a fase Faialita também está presente, que apesar de ser uma camada fina é altamente aderente ao 

metal-base. O ponto que influencia o surgimento desse óxido é o teor de silício, que corresponde 

no caso do SAE 10B30 a  % Si = 0,15 -0,30 (em peso)  porém o SAE 1014 também possui teores 

similares %Si = 0,15 -0,30 (em peso) e não contem Faialita na carepa. Levanta-se a hipótese que o 

diferencial esteja nas condições (ou parâmetros) do processamento de laminação e obtenção do fio-

máquina.  

Uma alta taxa de resfriamento na formação das espiras do aço ao boro resultaria na 

formação de fases microestruturais frágeis. Desta forma, para essa composição o adequado seria 

utilizar resfriamento lento e controlado, o que pode favorecer concomitantemente a difusão do 

silício e formação da Faialita.  
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Já em relação ao Boro, durante a caracterização não se evidenciou nenhum tipo de 

influência direta desse elemento na composição da carepa. 

 

5.2. Ensaios de Decapagem Química 

 

 Para os ensaios de decapagem química foram utilizados duas metodologias, a primeira 

consistiu na imersão das amostras em solução de HCl e coleta do tempo total necessário para 

retirada da carepa. Os resultados em relação ao tempo médio de decapagem e perda de massa (%), 

para os aços SAE 10B30 e SAE 1014 em solução de HCL 150g/L e 200g/L, estão contidos nas 

Tabelas 7 e 8. Vale ressaltar que o ensaios foram realizados a temperatura ambiente de 32ºC. 

 

Tabela 7. Decapagem química por imersão, solução de HCl 200g/L 

Aço Tempo médio de decapagem (min) Perda de massa (%) 

SAE 10B30 27min45s 0,34 

SAE 1004 8min30s 0,35 

Fonte: Elaboração própria. 

 
Tabela 8.Decapagem química por imersão, solução de HCl 150g/L 

Aço Tempo médio de decapagem (min) Perda de Massa (%) 

SAE 10B30 43min57s 0,31 

SAE 1004 12min34s 0,37 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Quando analisado em relação a concentração de HCl, observa-se que quanto mais 

concentrada a solução menor é o tempo de decapagem, relação já esperada devido ao aumento do 

poder de ataque diretamente relacionado com maiores concentrações da solução. No comparativo 

entre as composições o aço ao Boro realmente apresenta maior dificuldade nessa etapa de limpeza. 

Para as concentrações de HCl 200 g/L e HCl 150g/L  o tempo é respectivamente 3,3 e 3,5 vezes 

maior quando comparado ao SAE 1004. O aço 1004 não apresenta dificuldade na decapagem 

química, sendo a carepa removida em curtos intervalos de tempo. Sendo que a camada superficial 
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desse aço é formada por Hematita- óxido de menor solubilidade e Magnetita- solubilidade 

intermediária. 

As Figuras 26 (a-b) e 27 (a-b) correspondem às amostras dos aços SAE 10B30 e SAE 1004 

antes e depois da imersão no banho ácido. Observa-se que mesmo após todo o processo de limpeza 

o SAE 10B30 ainda apresenta indícios de resíduos quando comparado ao  SAE 1004. Observou-se 

também durante os ensaios que para o aço ao boro a remoção da carepa não ocorre de forma 

totalmente homogênea. Sugere-se que a presença do óxido Faialita está assoaciada a essa maior 

aderência da carepa ao metal base. 

 

Figura 26.Aço SAE 10B30: (a) antes da decapagem, (b) após a decapagem 

   
 

 
Figura 27. Aço SAE 1014: (a) antes da decapagem, (b) após a decapagem 

 

            
 
 

 A segunda parte do estudo consistiu em um acompanhamento mais detalhado da cinética, 

coletando-se a perda de massa por unidade de área em intervalos de tempos, neste caso também 

buscou-se avaliar se a adição de agitação ao sistema resulta em alterações no processo. Como o 

foco é o impacto no tempo de decapagem do aço ao boro, para essa metodologia a sequência de 

testes foram realizados apenas com aços SAE 10B30.  

(a) (b) 

(a) (b) 
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A Figura 28 contém os resultados para solução de HCl 200g/L. Neste caso o uso de agitação 

resultou em redução no tempo total de ensaio. Observa-se que a taxa de perda de massa  resultante 

do processo de decapagem varia com o tempo ao longo do processo. O uso da agitação no banho 

de decapagem resultou em uma taxa de 0,0017 (g/cm2)/min nos primeiros 2,5 min do ensaio. Já 

para o sistema sem agitação, até os 4,5 min a taxa de perda de massa foi determinada como sendo 

de 0,0021 (g/cm2)/min. Apesar do ensaio com agitação apresentar uma taxa inicial de perda de 

massa relativamente menor, essa taxa é mantida por mais tempo, enquanto que quando o banho 

sem agitação é utilizadoobserva-se um decréscimo na taxa após os minutos iniciais.   

 

Figura 28. Perda de massa por unidade de área, solução HCl 200g/L 

 

 

Na sequência também analisou-se  a taxa de decapagem para uma concentração mais baixa 

de HCl de 150g/L. Observa-se nos gráficos da Figura 29 que a reação se estabiliza após 

aproximandamente 10,5 min alcançando  um patamar correspondente a baixas perdas de massa. 

Referente às taxas até os 10,5 min iniciais de decapagem, o sistema com agitação demonstrou um 

comportamento com taxa de 0,0009 (g/cm2)/min, enquanto o sistema sem agitação correspondeu a 

uma velocidade de 0,00095 (g/cm2)/min.  
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Figura 29.Perda de massa por unidade de área, solução HCl 150g/L 

 

 

A formação do patamar pode estar relacionado com a saturação do banho ácido pelo 

aumento de concentração de ferro na solução. Como indicado na literatura e esquematizado na 

Figura 30, íons de Ferro podem auxiliar como um acelerador da decapagem, porém ao se atingir 

uma concetração crítica, a velocidade de decapagem se torna estável e se faz necessário a troca do 

banho químico. (KRUG,2015) 

Figura 30.Influência no  tempo de decapagem devido a concentração de HCl, % de cloreto de 

ferro II e temperatura do banho 

 

Fonte: KRUG, Felipe (2015) 
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O aumento na taxa de decapagem para ambas as condições (com e sem agitação) com o 

aumento da concentração da solução de HCl de 150 g/L para 200g/L fica claro pela observação 

dos gráficos das Figuras 31 e 32. O que demonstra que nas duas metodologias utilizadas, maiores 

concentrações proporcionam redução no tempo do processo de decapagem química. E que adição 

de agitação ao sistema resulta em maior discrepância entre as taxas de decapagem das diferentes 

concetrações, do que quando comparado com sistema sem agitação.  

 

Figura 31.Perda de massa por unidade de área, ensaios sem agitação 

 

 

 

Figura 32.Perda de massa por unidade de área, ensaios com agitação 
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Sendo assim, avalia-se que aços ao boro possuem maior dificuldade de decapagem química 

quando comparada a aços sem esse elemento. Além de que a cinética do processo pode ser alterada 

por variações nos parâmetros dos ensaios realizadas. 

 

6. CONCLUSÕES 
 
 
 A caracterização das camadas superficiais de óxidos nos três aços estudados neste trabalho, 

permitiu correlacionar o efeito da composição química, em especial do teor de boro e silício com 

a composição das respectivas camadas.  

A formação do óxido Faialita, passível de ocorrer em aços de alto teor de Si e resfriados 

lentamente a partir da laminação a quente, somente foi identificado no aço 10B30.   A dificuldade 

de decapagem, com consequente aumento no tempo de processo, do aço 10B30 deve, portanto, 

estar relacionado à presença desse óxido e à sua alta aderência à superfície do aço.  

 Em relação a cinética de decapagem, mantendo-se o processo a temperatura ambiente e em 

concentrações entre 150g/L – 200g/L, a retirada da carepa aparenta ocorrer de forma mais ágil 

quando aplicado agitação ao sistema, porém ressalta-se que os resultados correspondem a testes 

controlados realizados em laboratório, o efeito em escala industrial é algo a ser analisado. 

Considerando somente o comparativo entre as concentrações, observou-se que banhos químicos de 

200g/L possibilitam uma decapagem mais rápida, resultado esperado devido a maior proporção de 

ácido clorídrico da solução. 

 

Sugestões para Futuros Trabalhos 

Com base nos resultados obtidos neste trabalho, concluímos que a agitação do banho, assim 

como o aumento na concentração de HCl resulta na redução no tempo total do processo. A 

temperatura é outro fator a afetar a velocidade das reações e portanto a impactar o tempo de 

processo.  

Em futuros trabalhos um estudo sistemático do efeito da concentração de HCl em diferentes 

temperaturas do banho e velocidades de agitação  em ensaios de decapagem química poderia trazer 

resultados importantes para o entendimento do processo e trazer soluções para diminuir seu tempo 
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total. Além disso, uma avaliação das condições ótimas obtidas em testes laboratoriais em escala 

industrial. 
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