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Introdução: Devido à composição química e os parâmetros de processo na laminação a
quente, é inevitável a formação de óxidos na superfície dos aços elétricos de grão não
orientado (GNO). Os óxidos (Fe2O3, Fe3O4, FeO, e  Fe2SiO4,) são removidos na
etapa de decapagem. A decapagem química do aço é realizada através da imersão do
material em tanques com solução de HCl que ataca a camada de óxidos .Visando
diminuir a perda metálica na decapagem química, inibidores são adicionados para
formarem um filme passivante que evita o ataque agressivo no metal base pelo ácido.
Objetivo: Simular o processo de decapagem do aço elétrico GNO em laboratório e
determinar a concentração ideal do inibidor de decapagem de forma que ele não
prejudique a remoção da camada de óxidos no aço. Desenvolver uma metodologia para
medição da concentração do inibidor na solução de decapagem. Metodologia: Para
simular o processo de decapagem industrial, usou-se amostras retiradas após
laminação a quente. Estas amostras foram identificadas, lavadas com detergente,
pesadas, decapadas com jato de granalha (decapagem mecânica) e depois decapadas
em 3 tanques com solução de HCl, variando a concentração de inibidor no banho
decapante. Após decapagem, as amostras foram pesadas e calculou-se a eficiência do
inibidor. A concentração de inibidor presente nas soluções ácidas será quantificada por
meio de técnica de Espectroscopia no infravermelho (FTIR). As amostras decapadas
foram analisadas no microscópio óptico para caracterizar a camada superficial de
óxidos antes e após a decapagem.  Resultados: Os resultados até então obtidos
mostram que vários fatores influenciam para uma boa decapagem química, entre eles o
processo anterior de decapagem mecânica que facilita a retirada dos óxidos durante o
banho químico decapante. Além disso, foi possível verificar que a perda de massa das
amostras decapadas sem inibidor diminui expressivamente após a introdução de apenas
0,01% de inibidor, mostrando influência do mesmo no banho decapante. Ao aumentar
a concentração de inibidor no banho decapante, a perda de massa da amostra continua
diminuindo, até alcançar um patamar Conclusão: Até o presente momento pode-se
concluir que uma mínima concentração de inibidor influencia na perda de massa do
material. Novas conclusões serão obtidas após obtenção da curva de concentração do
inibidor de decapagem
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