
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Operador  de Decapagem 
 

Função: Executar a 
recapagem dos tubos 

Área:  Trefila 
 

Revisão: 00 Data:  01/03/2014 

Cargo do superior imediato: Líder de Produção 

 

Área: Trefila 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente recebe Ordens de Produção listando a quantidade e as características dos 

tubos que devem passar pelo processo de decapagem visando prepará-los para a 
trefilação ou corte.  

 

 Verifica as condições dos tanques de imersão (temperatura, concentração do ph das 

soluções , sujidade da água,etc.), avalia a possibilidade de descarte do conteúdo e 
reabastece os tanques, se necessário, seguindo instruções para a mistura dos 

componentes (ácido sulfúrico, desengraxante, fosfato, sabão e outros). Confere a 
análise química dos tanques antes de iniciar o processo. 

 

 Movimenta através da ponte rolante os lotes de tubos soldados ou laminados 

imergindo-os sequencialmente nos tanques visando a remoção de oxidações e 

impurezas inorgânicas, camadas de oxidação, crostas de fundição e incrustações 
superficiais preparando-os para a trefilação ou corte. 

 

 Posiciona ,no final do processo, os lotes de tubos em local apropriado aguardando a 

remoção para o processo de trefilação ou corte. Registra a operação,para controle. 

 

 Responsabiliza-se, no final do expediente, pelo desligamento do sistema de exaustão e 

redução da temperatura dos tanques, conforme orientações, visando a economia de 

custos do processo. 
 

 Cuida da ordem e limpeza do local, tanques,  equipamentos e ferramentas de trabalho 

solicitando serviços de manutenção quando necessário bem como observa os 

procedimentos de segurança na operação e uso apropriado dos EPIs. 
 

 Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior. 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Líder de Produção executa  todo o processo de decapagem sobre superfícies 

metálicas dos tubos soldados ou laminados que visa à remoção de oxidações e impurezas 

inorgânicas, camadas de oxidação, crostas de fundição e incrustações superficiais preparando-

os para a trefila ou corte. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo 
 
 

Treinamentos:  Cursos de Metrologia e Ponte Rolante 
 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade física e manual 

 Atenção 

 Comunicação 

 Empatia 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Potencial para aprendizagem 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 
 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/03/2014 
 

 

 


