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RESUMO 

O presente trabalho apresenta estudo de caso de uma indústria galvânica Termogal Tratamento de Superficies 
Ltda., localizada no município de ltu-SP, Brasil, onde foram implantadas entre 2004 e 2006 tecnologias de 
produção mais limpa. Resultaram em economia de água de reposição acima de 95% com adoção de um sistema de 
lavadores cascatas nos contra-fluxos dos processos galvânicos, em circuitos fechados segregados, redução do 
desperdício de matéria-prima com recuperação e reuso nos eletrólitos de prata cianídrica, cobre cianídrico, níquel 
watts e estanho ácido utilizando tecnologias de resinas de troca iônica aplicadas nos pontos geradores dos efluentes 
galvânicos. Conseqüentemente às ações implantadas houve redução do lodo galvânico no filtro prensa e massa de 
resíduo sólido tipo classe I. Para os processos não segregados de pré-tratamento (alcalino, ácido e anodização, os 
efluentes continuam sendo tratados na Estação de Tratamento de Efluentes Galvânicos-ETEG com reações fisico
químicas, filtro prensa, percolação do filtrado em colunas de resinas de troca iônica permitindo reuso contínuo da 
água descontaminada em circuito fechado. As ações adotadas resultaram em beneficias económicos, qualidade, 
competitividade, lucratividade, preservação de recursos naturais oriundos da água (eliminação de 100% dos 
lançamentos de efluentes galvânicos, redução do uso de energia elétrica da ETE-G), solo (aterros sanitários), 
atmosfera (minimização de lodo galvânico a ser fundido em fornos de alta temperatura) e combustíveis naturais. 
Em 21 de março de 2007, Termogal recebeu o prêmio de Primeiro Lugar na categoria micro e pequena empresa da 

segunda edição do Prêmio FlESPl de Conservação e Reuso de Água. (!_Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo) 

PALAVRAS-CHAVE: galvanoplastia, efluentes, recuperação, reuso, água, resinas de troca iónica 

ABSTRACT 

The present paper presents an electroplating case study from a Termogal Tratamento de Superficies Ltda which is 
located in city of Itu-SP, Brazil, where it was implemented among the years 2004 and 2006 technologies of cleaner 
production. Those technologies in economy of water replacement above 95% with adoption of countercurrent 
cascading rinse systems of the electroplating baths segregated in closed loop, reduction of the raw material waste 
with recovery and reuse of rinse waters baths and chemicals from silver cyanide, copper cyanide, nickel watts and 
tin acid using ion exchange resins technologies applied in the point generating for each rinse waters. 
Consequently to the implanted actions there was sludge reduction of the press filter and solid mass residue class I 
type. For the non segregated processes such as alkaline and acid pretreatment as well as anodizing, the polluted 
waters effluent continue being treated in the Plating Effluents Treatment Station -PETS, based on physical
chemistries reactions, press filter followed by percolation of the filtrate in ion exchange resins columns allowing 
continuous reuse of the water purified in closed loop. The adopted actions resulted: economical benefits, quality, 
competitiveness , profitability, preservation of natural resources originating from the water ( elimination of I 00% of 
the waste water, reduction of the use of electric power ETEG 's); soil (sanitary land fill); atmosphere (reduction of 
electroplating sludge to be melted in ovens of high temperature); natural fuels. 
On March 21th, 2007, Termogal was honored and received the award of first place micro and small company 
category in the second edition ofthe Fiesp 1 Award ofConservation and Reuse ofWater. (1Federation of São Paulo 
State Industries) 

KEY-WORD: electroplating, effluent, recovery, reuse, water, ion exchange resins 
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l-INTRODUÇÃO AO PROCESSO INDUSTRIAL 

Galvanoplastia é a denominação genérica para designar a atividade de tratamento de superficies quando são 
utilizados processos químicos e eletroquimicos e os processos produtivos ocorrem em equipamentos individuais 
dispostos em linhas ou células, cuja operacionalização pode ser automática ou manual, conforme as figuras I, 2 e 3. 

Figura 1 -Desenho de Linha 
automática de eletrodeposição em 

tambores rotativos 
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Figura 2 - Linha Rotativa Manual 
de Estanho, Termogal - layout atual 

Figura 3 - Linhas Rotativas 
manuais, Cobre (esq.) e Prata 
(direita), Termogal- layout atual 

O processo consiste de um agrupamento de operações unitárias que normalmente se iniciam com a montagem de 
peças nas gancheiras ou sua colocação dentro de tambores rotativos apropriados para receberem a seqüência 
operacional química e eletroquímica que permitirá ao final , obtenção do revestimento metálico ou não, sobre as 
peças, com diversa finalidade que poderá ser técnica ou decorativa. 

Para revestir um objeto qualquer, seja ele de qualquer substrato, com um único metal, por exemplo: estanho sobre 
uma peça de substrato bronze fundido, são necessárias etapas diversas no processo químico e eletroquímico e entre 
as etapas onde há reações do meio com a peça, sempre há necessidade das operações de lavagens intermediárias 
com elevado consumo de água. 

O grande desafio de nosso trabalho foi desmistificar paradigmas e efetivamente introduzir as tecnologias 
disponíveis na pequena unidade galvânica, Termogal Tratamento de Superfícies Ltda - Itu - SP - Brasil, 
prestadora de serviços para terceiros, provando sua viabilidade técnica e económica. 

Recorremos às técnicas existentes que poderiam ser implantadas efetivamente, e ao final de um determinado 
pertodo de estudos e comparações, iniciado em janeiro de 2004, concluímos que a melhor proposta seria combinar 
alguma técnica conhecida do galvanizador com outra técnica menos usual. Elegemos um modelo para implantar: o 
sistema de lavadores cascata em contra-fluxo do processo segregando-o junto ao sistema de troca iônica e 
circulando o efluente do lavador de menor concentração em circuito fechado com retomo do drag-out ao tanque de 
processo. 

Sistemas segregados para os processos do: eletrólito de Prata Cianidrica (com remoção total de Cianetos e 
recuperação do metal precioso), Cobre Cianídrico, Estanho Ácido, Níquel Watts e água da saída do filtro-prensa da 
ETE foram desenhados para a Termogal, dimensionados especificamente para cada caso. 

A proposta contemplou redução de até 95% no uso de água nova, no consumo de matéria-prima que passou a ser 
reutilizada de forma segregada ao passo de processo gerador do desperdício e conseqüentemente a minimização do 
uso da Estação de Tratamento de Efluentes pelo método fisico-químico com redução de 92%.na geração de resíduo 
sólido para a disposição legal. 

Para atingir nosso objetivo celebramos uma parceria com a empresa Rohm and Haas Química Ltda., São Paulo, SP 
- Brasil que efetivamente detinha conhecimento de uso mundial e tecnologia na fabricação de resinas de troca 
iónica, aplicáveis às diversas situações existentes na pequena gaJvanoplastia. O fornecedor disponibilizou amostras 
de diferentes resinas para que nós construíssemos uma pequena unidade de testes. Obviamente percorremos 
diversos caminhos, nem todos tranqüilos até alcançar os objetivos desejados. 

A figura 4 abaixo ilustra a etapa de revestimento eletrolitico e lavagem corrente em estágio único, que ocorria 
anteriormente à implantação do projeto na Termogal : 
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Figura 4- Lavagem após eletrodeposição metáLica em estágio único 
Figura 5- Lavagem após 

eletrodeposição metálica do Estanho 
na Tem1ogal, em estágio único 

Na figura 5 acima observamos como era realizada a lavagem de peças estanhadas na Termogal, em estágio único 
com lavador estático, substituindo o volume de água de lavagem à medida da necessidade observada pelo operador. 

Obviamente que, quando há movimento da peça de um passo ao outro do processo, a peça arrasta em sua superficie 
um volume da solução de trabalho daquela etapa, contaminando a água de lavagem com a solução do estágio 
anterior e este ciclo se repete do início ao final do processo. 

A mudança de paradigma foi introduzir tanques lavadores de múltiplos estágios para lavagem cascata 
contracorrente ao processo segregado em circuito fechado. Acoplado ao tanque introduzimos colunas de troca 
iônica contendo resinas seletivas aos metais de cada processo que efetuam a remoção do metal contaminante 
simultaneamente à contaminação da água de lavagem do último estágio lavador durante a operacionalização do 
processo. 

Com isso, deixamos de descartar um volume horário de água do primeiro passo da lavagem múltipla, lavador 1, 
cuja concentração de íons presentes é maior e passamos a repor a perda do eletrólito por arraste com um volume de 
água desse lavador 1 igual ao volume arrastado do tanque do eletrólito. Na linha de estanho ácido o eletrólito 
possui l5g/L de Estanho e o arraste verificado foi de 1,4 L /h e, se processa em todos os tanques lavadores no 
momento da transferência das peças. Pode ocorrer variação desse volume em decorrência apenas da temperatura, 
para uma mesma peça. 

Um volume transferido do tanque l para o tanque de processo, ocorre em intervalos de tempos variáveis em função 
do volume arrastado e deverá ser reposto automaticamente por outro sistema também controlado por sensor de 
nível automático instalado no tanque I para comutar uma válvula solenóide que admitirá a entrada de água nova no 
tanque 3, em sistema cascata no contra-fluxo do processo. Veja a figura 6. 

Essas operações promovem diluições nos lavadores, sem perda de matéria-prima e sem lançamentos de efluentes 
concentrados para a ETE. 

Com a instalação de um reator de colunas que usa a tecnologia das resinas de troca iônica no tanque de menor 
concentração, lavador 3 ilustrado na figura 6 obtém-se água industrial com qualidade suficiente para reuso no 
sistema em circuito fechado, gerando economia de água nova de até 99% e com baixo custo energético. 

Figura 6 

Neste caso da linha de Estanho ácido, considerando temperatura ambiente, a necessidade de reposição de água nova 
ao processo passou a 2,8 L/h. 
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Se considerarmos que a eficiência de lavagem desejada é para uma água de lavagem contendo cerca de 4mg!L de 
Estanho, com um único lavador de estágio simples na linha de Estanho ácido teríamos um consumo de 5250 L/h de 
água da rede pública, pode-se dizer que a economia de á!,rua passou a 99,95%. Veja resumo das várias opções de 
lavadores testados, na tabela I. 

Tabela I- Comparação dos passos de lavagens testados: 

Necessidade de água 

Tipo de lavagem para linha de estanho ácido 
para eficiência de Redução do Consumo (m3

) cm 
la\•agem desejada consumo •;. 264 horas mensais 
-4mg/L Sn 

Lavagem simples em um tanque 5250 l/h o 1386,00 

Lavagem simples em três tanques 244,691/h 95,34 64,59 

Lavagem em três tanques cascatas contracorrente 84,361/h 98,39 22,27 

Lavagem em três tanques cascatas contracorrente em 
2,81/h 99,95 0,7392 

circuito fechado com sistema de troca iônica 

O dimensionamento do reator de colunas de troca iônica é feito com base na caracterização dos íons presentes na 
solução, expresso em equivalentes-gramas. O desenho do reator deve levar em conta uma campanha, i.é, um 
intervalo de duração do ciclo das resinas desejado para a regeneração do sistema. 

Com a inserção do reator de troca iônica no lavador 3, figura 6, de menor concentração de íons, o dimensionamento 
desse reator resultou em um equipamento de pequeno porte. 

Pode-se considerar que esta técnica combinada proporciona "descarte de efluentes líquidos tendendo a zero". O 
uso da tecnologia de troca iônica permite a remoção de íons indesejáveis presentes em pequenas concentrações na 
água de processo de lavagem, no último estágio, e conseqüentemente, decorrente dos teores reduzidos do metal, 
viabiliza a implantação de pequenas colunas como no exemplo do Estanho, com volume de 6 litros de resina e uma 
campanha maior com investimento menor. 

Figura 7- Lavagem de peças em baldes,3° estágio Figura 8- Lavagem de peças em baldes,5° estágio 

As figuras 7 e 8 mostram as mudanças introduzidas nas seqüências das lavagens de peças em baldes num sistema 
cascata em contra-fluxo do processo de Estanho da Terrnogal, atualmente em uso. 

O valor de 4mg!L de Estanho presente num efluente de água de lavagem para descarte é o valor máximo permitido 
pela Legislação Estadual e Federal brasileira. 

Em geral, um efluente galvânico não segregado e misturado após o tratamento tisico-químico na ETE-G contém 
entre l% e 5% peso por volume de resíduo sólido. A figura 9 mostra o efluente galvânico bruto, na Terrnogal. Na 
figura 10, o lodo galvânico retirado desse efluente após reações tisico-químicas e filtração em filtro prensa na 
ETEG. 

Embora ocorra desperdício decorrente do tipo de operacionalização existente na planta galvânica, geralmente os 
resíduos s6Hdos e líquidos são menosprezados no cálculo do preço de venda do revestimento. O custo do 
tratamento do efluente é fator de competitividade e lucratividade. Quanto mais eficiente o processo, menor o custo. 
Quanto mais eficaz a tecnologia empregada, maior o diferencial de competitividade. 
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Figura9 - Efluente galvânico bruto, ETE-G Termogal Figura I O- Lodo galvânico, ETE-G Termogal 

Para os processos não segregados, dos estágios de preparação alcalina e ácida, anodização e alodinização, seus 
efluentes continuaram a ser tratados na Estação de Tratamento de Efluentes Galvânicos através de reações tisico
químicas, com pcrcolação do filtrado após sua saída do filtro prensa cm coluna de troca iônica para total 
descontaminação e posterior reuso contínuo da água em circuito fechado. 

Todos os circuitos de água industrial, inclusive a saída de efluentes para a rede pública foram fechados não 
havendo mais lançamento de efluente industrial tratado para a rede pública. A figura li ilustra a seqüência de reuso 
da água na ETE-G. • 

Figura li - seqüência fotográfica de recuperação de efluentes não segregados na ETE, com reuso de água.Da 

esquerda para direita: efluente bruto, lodo galvãnico(foto2 e 3), filtrado, carvão ativado, resina de troca iônica 

saturada, água de reuso. 

2-AÇÕES IMPLANTADAS 

O trabalho de implantação do primeiro equipamento de colunas de resinas de troca iônica foi iniciado em meados 
de setembro de 2004, e nosso foco inicial foi à linha de Estanho ácido, composta de 03 tanques equipados com 
tambores rotativos e 02 tanques parados, por ser o maior volun1e de itens produzidos na empresa, cerca de 500ton 
de peças estanhadas/ano. A proposta seguinte foi recuperar a Prata e remover Cianeto. Foram implantados dois 
conjuntos reatores de troca iônica para atender a 01 tanque rotativo e 04 tanques parados do eletrólito de Prata 
Cianídrica, pois representava o segundo maior volume de produção da empresa, cerca de ll5ton de peças 
prateadas/ano. Na seqüência, implantou-se o reator de troca iônica para remoção de Cianeto e Cobre, para a linha 
de Cobreação Cianídrica usada como base para deposição da Prata, Estanho e Níquel. O Níquel Watts, recebeu um 
equipamento semelhante ao do Estanho ácido, embora esse eletrólito seja pouco utilizado. 

Finalmente, todos os pontos listados no projeto inicial foram segregados, e houve inclusão da recuperação de água 
filtrada originária do filtro-prensa da ETE. O efluente não segregado é composto normalmente dos resíduos de 
piso e descartes eventuais de algum tanque de processo da anodização, fechando-se cem por cento os circuitos de 
usos de água na planta galvânica, finalizando-se a implantação com a partida do sistema em 01 de setembro de 
2006. 

As figuras a seguir ilustram o modelo implantado segregado aos eletrólitos de Prata - fig. 12a e 12b, Estanho fig. 
13, Cobre fig. 14 e na fig. 15 as ações implantadas na ETE-G, dessa forma fechando-se 100% dos circuitos de água 
industrial na Termogal, inclusive com o fechamento tisico da saída na ETE-G para a rede pública de esgotos. 

Na ETE-G, também houve aproveitamento das águas de chuva, de um telhado com 115m2
, representando em um 

ano o volume de 160m3 que se houvesse regularidade nas chuvas, seria equivalente ao volume diário de água nova 
adquirida da rede pública para repor os volumes evaporados nos processos galvânicos. 
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a b 

Fig. 12"a Prata rotativa, fig. 12b Prata gancheira Fig. 13 Estanho Fig. 14 Cobre Fig. 15 ETE-G 

Atualmente o consumo de água nova nos pontos segregados do projeto origina-se na evaporação da mesma durante 
a fase de secagem, eluato da troca iônica e reposição de nível de água dos tanques de pré-tratamento do alumínio, 
anodização e selagem. 

3-RESULTADOS OBTIDOS 

Obtivemos os seguintes resultados com as implantações do projeto 

3.1-Linha de Estanho Ácido 

A linha de Estanho Ácido reduziu o consumo de água em 98,3% equivalentes a 778,5m3/ano e reduziu o 
desperdício de Estanho metálico em tomo de 100 kg/ano. 

3.2-Linha de Prata Cianídrica Tambor Rotativo 

A linha de Prata Cianídrica Rotativa reduziu o consumo de água em 99% equivalentes a 392m3/ano e eliminou o 
desperdício de cerca de 5 kg de Prata metálica ano, com eliminação da etapa de oxidação total de Cianetos na 
ETEG. 

3.3-Linha de Cobre Cianídrico Tambor Rotativo 

A linha de Cobre Cianídrico reduziu o consumo de água em 97% equivalentes a 640m3/ano e eliminou o 
desperdício de cerca de lO kg de Cobre metálico ano, com eliminação da etapa de oxidação total de Cianetos. 

3.4-Lipha de Níquel Watts Tambor Rotativo 

A linha de Níquel Watts Rotativa, reduziu o consumo de água em 95% equivalente a 627m3/ano e eliminou o 
desperdício de cerca de 15 kg de Níquel metálico ano. 

3.5- Recuper ação de água após a saída do filtro-prensa na ETE 

A ETEG passou a tratar em média l,2m3 de efluentes brutos com redução de 92,5 1%, gerando cerca de 18Kg de 
resíduos sólidos oriundos do filtro prensa com redução de 92,97%, e consumindo cerca de 0,65m3 de água da rede 
pública, uma economia de 95,81 % .. 

A tabela 11 a seguir resume a operação com 100% de circuitos fechados na planta galvâníca e ETE-G, com dados 
obtidos no período de O I de setembro de 2006 a O I de dezembro de 2006. 

Tabela II 

Dados médios mensais Antes da implantação Após a implantação 
Economia 

Economia em RS 
(25 dias t raba lhados) Estimat ivas Dados reais 

Necessidade de á.Rua da rede pública 375m' 15,68 mj 95,81% (5935,00l* 
Geração de enuente a tratar 350m 26,2 m' 92,51% 5539,33 

Resíduo sólido gerado 3,5 ton 0,246 ton 92,97% 2115,00 
Energia elêtrica ETE-G 168,75KWh 37KWh 78,07% 58,65 

Mão de obra 225 horas homem 50 horas homem 77 77% 1555,00 
lnsumos químicos ETE 2330Kg 164Kg 9261% 2766,00 

ln sumos químicos Galvânica nos 
pontos segregados 1072,62 
(Ag, Cu, Sn c Ni) 
Total da economia 13106,60 

Investimentos no projeto 250.000,00 
Estimativa de "pay-back" 19 meses 
Inicio dos investimentos Janeiro de 2004 Prazo de implantação 36 

TéllllÍno dos invcstitl\~111<>§ ______ Delembro de 2006 meses 
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*Considerando o preço médio de I m3 de água industrial na cidade de São Paulo para consumos mensais acima de 
50m3

, valores para fornecimento de água c esgoto pela SABESB- Saneamento Básico de São Paulo, R$ 16,50 I 
m) 

4-CONCLUSÕES 

Para a Tcrmogal a viabilidade técnica-econômica do projeto foi constatada, além do que os objetivos iniciais foram 
atingidos, proporcionando à pequena gal vanoplastia um sistema de produção mais limpa, econômica e 
tecnicamente viável. 

Os resultados proporcionaram economia do uso de água da rede pública acima de 95% com adoção de um sistema 
de lavadores cascatas em contra-fluxo dos processos com seus circuitos fechados segregados, redução de 
desperdício de matéria-prima com sua recuperação através da tecnologia de resinas de troca iônica segregada ao 
ponto gerador do efluente galvânico e conseqüente redução da massa de lodo galvânico, resíduo sólido classe I, e 
finalmente, para os processos não segregados que continuaram a ser tratados na Estação de Tratamento de 
Efluentes Galvânicos através de reações tisico-químicas, reuso de água após sua saída do filtro prensa com 
percolação do filtrado em coluna de troca iônica para total descontaminação e posterior reuso contínuo em circuito 
fechado . Houve fechamento de todos os circuitos de água industrial, inclusive a saída de efluentes para a Fede 
pública. 

As ações conjuntas adotadas para produção mais limpa, após sua implantação, resultam em menor custo direto de 
produção, melhor qualidade do processo, maior competitividade da empresa no mercado, aumento da lucratividade, 
preservação de recursos naturais oriundos da água (eliminação de l 00% dos lançamentos de efluentes galvânicos e 

redução do uso de energia elétrica da ETE-G); solo (dos aterros sanitários); atmosfera (minimização de massa de 
lodo galvânico a ser fundida em fomos de alta temperatura); e combustíveis naturais. 

Os beneficias sociais também são esperados no médio e longo prazo, tanto pela criação de uma nova cultura de 
produção mais limpa, quanto pela possibilidade da contribuição para melhoria da qualidade de vida das populações 
que habitam principalmente as margens ribeirinhas dos recursos hídricos superficiais no entorno da instalação 
galvânica. 

A inovação tecnológica rendeu à Termogal o primeiro lugar no 2° Prêmio Fiesp de Conservação e Reúso de Água, 
na categoria micro e pequena empresa, concedido em 21 de março de 2007. 

Este projeto implantado na Termogal demonstra que é possível mudar paradigmas com vantagens em comparação 
ao modelo tradicional de operação das plantas galvânicas no Brasil. Basta propor, deliberar, decidir e agir para 
mudar o meio no qual estamos agarrados às coisas que nos parecem seguras, entretanto, são cômodas! 
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