
I n f o r m a t i v o  Q u a d r i m e s t r a l  d a  A r m c o  d o  B r a s i l  S . A .  -  N ú m e r o  9  -  A n o  I V   -  J a n e i r o  /  F e v e r e i r o  /  M a r ç o  /  A b r i l  2 0 0 7  

O
 p

ro
d
u
to

 q
u
e
 v

o
c
ê
 u

s
a
 t

e
m

 n
o
s
s
o
 a

ç
o
.

A Armco
apresenta seu

novo site

T E C N O L O G I A

Conheça o
processo de

Decapagem
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O produto que você
usa tem nosso aço.

Armco do Brasil S.A.
Rua Zacarias Alves de Melo, 180 - São Paulo - SP - Brasil
03153-110 - Tel.: (11) 6343-2600 - Fax: (11) 6343-2838
e-mail: armco@armco.com.br www.armco.com.br

Aços Relaminados Armco.
Sempre que o mercado 
procura soluções, 
encontra na Armco.  

Quem procura soluções encontra na Armco a maior variedade em aços

relaminados, equipamentos modernos, profissionais  capacitados, 

certificações, logística personalizada, confiabilidade e tranqüilidade no

fornecimento de aços para sua empresa. 

• Baixo Carbono                    
e Aços de Alta Resistência
• Alto Carbono 
Temperado
• Médio, Alto Carbono 
e Aços Ligados
• Flat Wire

Que tal ter uma empresa líder de mercado em produtos, serviços e 
desenvolvimentos à sua disposição? Fale com a Armco.

• Aços Inoxidáveis
• Aço Rápido
• Aços Pré-revestidos
• Bobinas Finas a Frio 
e Finas a Quente, 
Rolos, Chapas e Blanks

Conheça o
processo de

Decapagem
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• Baixo Carbono 
e Aços de Alta Resistência

• Médio, Alto Carbono e 
Aços Ligados

• Alto Carbono Temperado
• Flat Wire
• Aços Inoxidáveis
• Aço Rápido
• Aços Pré-revestidos
• Bobinas Finas a Frio 
e Finas a Quente, Rolos, 
Chapas e Blanks
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• Tiragem: 2.500 exem pla res

O produto 
que você usa 

tem nosso aço.

Nós fazemos 
até o que você 
não imagina.

Consulte sempre 
nosso departamento 

técnico.
Você vai se 
surpreender.

om o obje ti vo apre sen tar
novos desen vol vi men tos
tec no ló gi cos e pro du tos, a
Armco rea li zou no segun -
do semes tre de 2006 o
even  to “De Olho no Futu -

ro, Trans for man do Aço em Solu -
ção”, com a pre sen ça de cerca de
200 cli en  tes das regi ões de Caxias
do Sul (RS ) e Joinville (SC).

Também no dia 22 de março
de 2007, outro even to foi rea li za -
do no muni cí pio de Guarulhos
(SP) e con tou com um públi co de
90 pes so as. Nestas oca si ões, o
supe rin ten den te téc ni co e de
aten di men to Manoel Marcos G.
Lopes apre sen tou uma visão geral
do pro ces so de rela mi na ção, dicas
de como é pos sí vel tirar pro vei to
dos diver sos tipos de aços rela mi -
na dos e reves ti dos ofe re ci dos e
algu mas das prin ci pa is ino va ções
tec no ló gi cas dos aços Armco,
entre elas, o pro du to Baiflex que
eli mi na trin cas e fis su ras em fitas
de aço de médio e alto teor de car -
bo no e o Solderzinn, um aço que
ofe re ce melhor sol da bi li da de e
maior resis tên cia à cor ro são,
100%   isen to de ele men tos agres -
si vos ao meio ambi en te. Mais que
ofe re cer aos cli en tes a opor tu ni da -
de de esta rem sem pre atu a li za dos
tec no lo gi ca men te e com pe ti ti vos,

os workshops foram uma ver da -
dei ra opor tu ni da de para estrei tar
laços e bus car a exce lên cia da
qua li da de. Outros dois even tos
estão pre vis tos para o segun do
semes tre de 2007.C
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Empresa Amiga da Criança

3

De olho no futuro, 
transformando aço
emsolução

Portal Armco: 
informação e 
tecnologia

a seu alcanceA Armco oferece workshop tecnológico apresen-
tando as grandes inovações da empresa ao longo
dos últimos anos, que possuem potencial de apli-
cações nos processos fabris dos clientes visando re -
dução de custos, processos e tempos de fabricação.

S I T E

Consciente da velocidade da rede e das incessantes modificações
criadas a partir dela, a Armco mais uma vez antecipa o futuro 

e renova seu portal, passando a constituir-se em uma 
verdadeira comunidade virtual dentro de um conceito moderno,   

unindo um grupo de pessoas que compartilham interesses.

O novo portal oferece valiosas informações sobre a Armco e 
o mercado de aços em português, inglês e espanhol.

O eventos regionais tiveram altíssima qualidade
tanto em informações como de público presente.

empre ante ci pan do-se às
neces si da des dos seus cli en -
tes e for ne ce do res, a Armco
do Brasil rees tru tu rou    recen -
te men te seu por tal na In -
ternet – www.armco.com.br

– que a par tir de agora está ainda mais
ágil, moder no e com ple to.

Com fácil nave ga ção e ver são em
por tu guês, inglês e espa nhol, o por tal
abusa da inte ra ti vi da de: traz novos
canais – Notícias do Aço, Jornal
Ação, Cadastre seu Currículo e
Certificações – que pro pi ci am aos
usu á rios maior troca de infor ma ções
com a empre sa e pres ta ção de ser vi ço
segu ra e efi ci en te, além de links com
infor ma ções da empre sa e do setor de
aços rela mi na dos. Desse modo, espe -
ra-se com par ti lhar as prin ci pa is novi -
da des e dados do seg men to com a
comu ni da de Armco, faci li tan do a
comu ni ca ção entre seus inte gran tes. 

Na prá ti ca, isso sig ni fi ca que na home
page da empre sa o inter nau ta tem sem pre
à dis po si ção infor ma ções téc ni cas, tabe las
e fór mu las de con ver são, des cri ção dos
pro du tos pro ces sa dos pela Arm co, novos
desen vol vi men tos, apre sen ta ções e
tex tos téc ni cos sobre 
o mer ca do do aço,

canal de entra da para o ser vi ço Armco
On-line e Ressu primento Automático,
entre outros ser vi ços.

Na era digi tal, ter a pos si bi li da de de
unir pes so as que com par ti lham o mesmo
inte res se atra vés desta rede mun di al é

uma con quis ta que deve mos pre zar e bus-
car o aperfeiçoamento sempre, para tor -
nar o tra ba lho e a vida cada vez melhor.

Visite nosso site e conhe ça um
pouco mais do pre sen te e do futu ro da
sua empre sa e do setor em que atua.S

www.armco.com.br
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O que é deca pa gem?
Decapar é o pro ces so de remo ção de

óxido, tinta ou incrus ta ção de uma super -
fí cie metá li ca. Um dos pro ces sos mais
valo ri za dos pela indús tria é a remo ção do
óxido metá li co exis ten te sobre a super fí -
cie do aço. Hoje você vai conhe cer mais
este pro ces so que, no caso da Deca pagem
Química, a Armco se des ta ca.

Para a remo ção de óxi dos metá li cos
exis tem 4 pro ces sos dis tin tos. A esco lha
de qual usar será de acor do com o tipo do
pro du to final:

Decapagem Mecânica - é o pro ces so

de esco va ção, tam bo re a men to, jato abra -
si vo, areia quartzi di ca, esfe ras de aço, lim -
pe za úmica e remo ção da care pa por fle -
xio na men to.
Decapagem Térmica - é o pro ces so de
lim pe za de graxa por reco zi men to, por
chama e com pó de ferro.
Decapagem Química(Processo Armco)
- con sis te no pro ces so de remo ção da
care pa pelo pro ces so de ata que quí mi co,
sendo que o tipo de ácido uti li za do e tem -
pe ra tu ra de pro ces so podem mudar con -
for me o metal base (Alumínio, Aço Inox,
Aço Carbono e outros).
Decapagem Eletrolítica - é com pos ta dos

pro ces sos de Bullard-Dunn, deca pa gem
anó di ca e deca pa gem com con du tor cen tral.

A remo ção deste óxido se faz neces -
sá ria em fun ção de se obter uma super fí -
cie limpa para pos te ri or defor ma ção ou
tra ta men to de super fí cie como lami na -
ção a frio, a pin tu ra e a ele tro de po si ção.
Caso esse óxido (deno mi na do care pa)
não seja remo vi do, ele pode afe tar o
aspec to super fi ci al do pro du to final
quan do pin ta do, aumen tan do assim o
des gas te dos cilin dros de lami na ção a frio
e ace le ran do o pro ces so de con ta mi na -
ção da emul são. Em alguns tra ta men tos
tér mi cos, caso a super fí cie não este ja

A decapagem é um processo de fundamental
importância para a remoção de óxidos superficiais
das bobinas e adequada preparação da superfície
para processos posteriores. Conheça um pouco
desse processo. 

de bobinas de Aço   Carbono

Antes Depois

Limpeza por chama

Superfície antes do 
processo de Decapagem

Superfície após o processo de Decapagem

Eixo RotativoEixo Rotativo

Escova Escova

Flexionamento

Chapa com carepa

Chapa limpa

Região da quebra

P r O c E S S O S

A partir desta edição, uma série de novos assuntos serão abordados sobre os nossos Processos de Produção,  para obtenção de aços para as mais

avançadas aplicações, entre elas a Decapagem, Corte, Laminação, Recozimento, Tratamentos de Superfície e Tratamento Térmico de Têmpera. 

Decapagem



rém a rea ção bási ca sem pre é a seguin te:
FeO + 2HCI = FeCI2 + H2O

Durante o pro ces so de deca pa gem
podem ocor rer dois fenô me nos inde -
se já veis: a sub deca pa gem e a super
deca pa gem. 

A sub-deca pa gem con sis te na
remo ção ine fi ci en te da care pa, isto é,
a não remo ção total do filme de óxido,
e pode ocor rer pelo pouco tempo de
deca pa gem, pela baixa tem pe ra tu ra
dos banhos ou con cen tra ção ina de -
qua da dos banhos.

Já a super deca pa gem é um ata que
exces si vo da solu ção na chapa. Isso
ocor re quan do o ácido reage com toda
a care pa exis ten te na regi ão e ini cia
um ata que à super fí cie do mate ri al
(metal base). Tal rea ção pode ser veri -
fi ca da na equa ção abai xo:

Fe + 2HCI = FeCI2 + H2O

Inibidor
O ata que ao metal base é um fator

difí cil de se pre ver e impe dir já que é um
fenô me no natu ral entre o ácido e o metal
base. Este fato é inde se já vel tanto no sen -
ti do eco nô mi co, quanto no sen ti do de
qua li da de. E, para ten tar mini mi zar e até
evi tar este feno me no, as empre sas atu al -
men te uti li zam do arti fí cio de um ini bi -
dor. Os inibidores são com pos tos ou mis -

tu ras de com pos tos que quando adi -
cio na dos em peque nas quan ti da des,
em meio cor ro si vo a deter mi na do me -
tal, mini mi zam a taxa de cor ro são do
metal. Eles podem ser clas si fi ca dos
como anó di cos, cató di cos e de filme
pas si van te (orgâ ni cos). 

Fatores de Produtividade
Como um bom pro ces so indus tri -

al, além de ofe re cer qua li da de, o pro -
ces so tam bém deve ser o mais pro du ti -
vo pos sí vel. Por tan to é impor tan te levar
em conta alguns fato res que afe tam tam -
bém no tempo de deca pa gem:
Composição quí mi ca do aço - depen -
den do da quan ti da de de car bo no e
demais ele men tos, a care pa pode ser
mais ou menos espes sa e tam bém mais
ou menos está vel, alte ran do assim o
tempo de deca pa gem;
Flexionamento - é um pro ces so pouco
uti li za do nas linhas de deca pa gem quí -
mi ca. Sua fun ção é auxi li ar o pro ces -
so, visto que a care pa apre sen ta baixa
duc ti li da de. Quando a chapa de aço é
fle xio na da, a quan ti da de de fis su ras
aumen ta con si de ra vel men te, poten ci -
a li zan do assim o pro ces so quí mi co. 
Temperatura da solu ção - a tem pe ra tu ra
é um dos prin ci pa is fato res usu al men te
uti li za dos para ace le rar o pro ces so e oti mi -
zar a vida útil do ácido. As fai xas de tra ba -
lhos nor mal men te uti li za das são entre
70oC e 95oC. Assim, quan do a solu ção se
encon tra pró xi ma ao limi te supe ri or desta
faixa, o tempo de deca pa gem é a meta de
em rela ção ao míni mo da faixa (70oC).
Concentração do HCl livre na solu ção -
esse é fator de maior impor tân cia para o
pro ces so de deca pa gem. Ele indi ca a qua -
li da de do ácido uti li za do: quan to maior a
con cen tra ção, melhor a qua li da de do

ácido e mais rápi do é o pro ces so de deca -
pa gem. É impor tan te sali en tar que, a par -
tir de uma deter mi na da con cen tra ção, o
aumen to da velo ci da de se torna cada vez
menos sig ni fi ca ti vo, che gan do a um
ponto de quase esta bi li da de.
Agitação de solu ção - a agi ta ção é outro
dos méto dos de gran de efi ci ên cia para o
aumen to da velo ci da de de deca pa gem.
A agi ta ção garan te a homo ge ne i da de da
solu ção que está em con ta to com o
mate ri al, além de exe cu tar uma ação
mecâ ni ca sobre a remo ção do óxido.

referências Bibliográficas:
Livro:
- Corrosão e Tratamentos Superficiais dos
Metais
Autoria: Associação Brasileira de Metais (1971)

Artigo Técnico: 
- Fundamentos da Formação de 
Óxi dos e da Decapagem Química
Autoria: Usiminas (2001)

Artigos Técnicos on-line:
- Decapagem Mecânica 
(fle xio na men to e esco va ção)
- Decapagem Térmica (lim pe za por chama)
Fonte: www.info met.com.br

Maiores Informações: 

Leandro Teixeira Neves
Área Técnica
lean dro ne ves@armco.com.br
Tel: (11) 6343-2620
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deca pa da, pode gerar des car bo ne ta ção.
como se forma o óxido?

Durante o pro ces so de lami na ção a
quen te, ocor ri do na side rur gia em fun -
ção da ele va da tem pe ra tu ra, ocor re o
favo re ci men to da rea ção do oxi gê nio
con ti do na atmos fe ra com o metal
base da placa, reco brin do a super fí cie
do mate ri al com uma cama da for ma da
de óxi dos de dife ren tes com po si ções e
espes su ras em fun ção da tem pe ra tu ra,
do tempo de pro ces so, das con di ções
de res fri a men to, do meio ambi en te e
do tipo de aço. 

Esta cama da de óxi dos, nor mal -
men te, não ultra pas sa a 10µm nas
con di ções nor mais de lami na ção a
quen te.

Para tem pe ra tu ras infe rio res a
575oC, a cama da de óxi dos é basi ca -
men te mag ne ti ta e hema ti ta. Acima
dessa tem pe ra tu ra, se a tira for res fri a -
da rapi da men te, tem-se os três tipos de
óxi dos. O FeO - em maior pro por ção e
em con ta to com o metal base, em
segui da vem a cama da de Fe3O4 e, por
últi mo, uma fina cama da de Fe2O3. A
espes su ra rela ti va das dife ren tes cama -
das é geral men te cons tan te: 1% de
Fe2O3, 4% de Fe3O4 e 95% de FeO, do
total da espes su ra da cama da.

A tem pe ra tu ra, no final do pro -
ces so, quan do a bobi na passa pela
últi ma cadei ra de lami na ção, é cha -
ma da de tem pe ra tu ra de aca ba men to.
Já a tem pe ra tu ra na qual é bobi na da
se chama tem pe ra tu ra de bobi na men -
to. Nesse inter va lo, ocor re um rápi do
res fri a men to, porém, após o bobi na -
men to, o mate ri al é res fri a do len ta -
men te. Caso este res fri a men to seja
muito lento e a tem pe ra tu ra ainda se
encon trar acima dos 575oC, a espes -

su ra da care pa aumen ta. 
como ocor re o pro ces so de
deca pa gem quí mi ca

O pro ces so de deca pa gem de bobi -
nas nor mal men te é rea li za do por meio
da deca pa gem quí mi ca por apre sen tar
van ta gens em rela ção aos demais tipos
de deca pa gem. Este pro ces so apre sen ta
melhor homo ge ne i da de de remo ção de

cama da, além de ser eco no mi ca men te
mais viá vel e mais pro du ti vo para este
pro du to (bobi nas de aço).

No pas sa do, as linhas de deca pa gem
tra ba lha vam com solu ções de H2SO4

(Ácido Sulfúrico), porém, hoje, quase
que a mai o ria uti li za solu ções de HCl
(Ácido Clorídrico) em fun ção dos
seguin tes aspec tos:
- Apresentar melhor aspec to super fi ci al a
super fí cie do aço fica mais clara e limpa, já
que o FeCI2 é mais solú vel que o FeSO4;
- A velo ci da de da deca pa gem com HCl
é apro xi ma da men te o dobro em rela ção
à solu ção de H2SO4;
- A rea ção de deca pa gem é decom pos ta
em vários níveis depen den do do tipo de
óxi do envol vi do e da con cen tra ção do ba -
nho na regi ão da chapa e do clo re to, po -
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Lavador de gases

CX1CX1 CX2CX2 CX3CX3 Tanque 3 Tanque 2 Tanque 1

Banhos ácidosCaixas de lavagensMesa de inspeção e secagem

Fe2O3 - Hematita
Fe3O4 - Magnnetita
FeO - Wustita

Fe2O3
Fe3O4
Fe

Fe2O3
Fe3O4
FeO
Fe

Resfriamento mais lento (T<575oC)

Resfriamento mais rápido (T>575oC)


