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RESUMO 

O desenvolvimento sustentável propõe medidas às indústrias para alcançar a gestão sustentável 

e o uso eficiente dos recursos naturais. A galvanoplastia é um processo industrial, utilizado por 

industrias de joias folheadas, considerado um dos maiores responsáveis pela produção de 

resíduos perigosos. O tratamento ineficaz de seus efluentes bem como a disposição inadequada 

de seus resíduos, representam potenciais riscos ao meio ambiente implicando fortemente no 

desenvolvimento sustentável do setor. O presente trabalho tem como objetivo diagnosticar as 

indústrias galvânicas instaladas e licenciadas no município de Juazeiro do Norte, Ceará, quanto 

ao gerenciamento dos resíduos gerados. A adoção de medidas urgentes no sentido de 

reaproveitamento dos resíduos gerados no processo galvânico, como o efluente tratado e o lodo 

gerado, se constituem em essenciais para a sustentabilidade do setor. O tratamento ineficaz de 

seus efluentes bem como a disposição inadequada destes resíduos, representam potenciais 

riscos ao meio ambiente. A metodologia utilizada foi um estudo envolvendo a aplicação de 

questionário e simultaneamente a coleta e caracterização de amostras de lodo galvânico e 

efluentes da produção sem tratamento (bruto) e pós-tratamento. No lodo galvânico as 

concentrações médias de Cu, Pb, Ni e Zn atingiram, respectivamente, 488,9 mg.kg-1, 24,8 

mg.kg-1, 58,7 mg.kg-1 e 618,8 mg.kg-1. As análises apontaram para ineficiência do tratamento 

para os metais Cu, Cr e Ni, em 54,5 %, Pb, em 36%; Zn, em 18% e Mn, em 9% das empresas 

avaliadas no período do estudo. A caracterização química dos efluentes pós-tratamento 

demonstrou ineficiência no processo de tratamento, onde as concentrações de metais pesados 

excederam aos parâmetros indicados na Resolução COEMA nº02/2017 para alguns metais, com 

destaque para o Pb, em 91%, Ni e Cr em 73%, Cu em 72%, Zn em 45%, Fe, Mn e Cd em 18% 

das empresas.  

Palavras-chave: Resíduos Industriais; Galvanoplastia; Produção Mais Limpa; 

Desenvolvimento Sustentável.  



 
 
 

 
 
 

ABSTRACT 

Sustainable development proposes measures for industries to achieve sustainable management 

and efficient use of natural resources. Electroplating is an industrial process, used by veneer 

jewelry industries, considered to be one of the most responsible for the production of hazardous 

waste. The inefficient treatment of its effluents as well as the inadequate disposition of its 

residues represent potential risks to the environment implying strongly in the sustainable 

development of the sector. The present work aims to diagnose the galvanic industries installed 

and licensed in the municipality of Juazeiro do Norte, Ceará, regarding the management of 

waste generated. The adoption of urgent measures to reuse waste generated in the galvanic 

process, such as the treated effluent and the generated sludge, are essential for the sustainability 

of the sector. The inefficient treatment of their effluents as well as the inadequate disposition 

of these residues represent potential risks to the environment. The methodology used was a 

study involving the application of questionnaire and simultaneously the collection and 

characterization of samples of galvanic sludge and effluent from the production without 

treatment (raw) and after treatment. In the galvanic sludge the mean concentrations of Cu, Pb, 

Ni and Zn reached 488.9 mg.kg-1, 24.8 mg.kg-1, 58.7 mg.kg-1 and 618.8 mg, respectively. kg-

1. The analyzes indicated inefficiency of the treatment for metals Cu, Cr and Ni, in 54.5%, Pb, 

in 36%; Zn, in 18% and Mn, in 9% of the companies evaluated in the study period. The chemical 

characterization of the post-treatment effluents showed inefficiency in the treatment process, 

where the concentrations of heavy metals exceeded the parameters indicated in COEMA 

Resolution no. 02/2017 for some metals, with emphasis on Pb in 91%, Ni and Cr in 73 %, Cu 

in 72%, Zn in 45%, Fe, Mn and Cd in 18% of the companies. 

Keywords: Industrial Waste; Electroplating; Cleaner Production; Sustainable development.  
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1 INTRODUÇÃO 

O conceito de desenvolvimento sustentável procura harmonizar os objetivos de 

desenvolvimento econômico, social e a conservação ambiental. Para a sua efetivação é 

necessária uma mudança cultural, pois requer planejamento e reconhecimento de que os 

recursos naturais são finitos. Implica ainda, em possibilitar às pessoas, agora e no futuro, atingir 

um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico, fazendo, ao mesmo tempo, um 

uso razoável dos recursos naturais e preservando as espécies e os habitats naturais.  

Atualmente, observa-se a variável ambiental como um modo de adquirir vantagens 

competitivas. Além disso, fatores sociais exercem pressões adicionais para a introdução do 

gerenciamento ambiental nas empresas. Esses fatores consistem nas exigências dos 

consumidores e ações de entidades não-governamentais, bem como nos fatores econômicos e 

políticos, através da imposição de restrições e multas e novas legislações. 

A constante extração e transformação das matérias-primas pelas indústrias geram, 

em virtude do processo produtivo a que são submetidas, um grande volume de rejeitos. Estes 

rejeitos são considerados na maioria das vezes não aproveitáveis pelo gerador, com quantidades 

excessivamente maiores que a capacidade de absorção da natureza e de maneira que ela não é 

capaz de absorver e reciclar.  

A ineficiência nos processos de tratamento de efluentes industriais, pode acarretar 

em poluição dos recursos hídricos. Em regiões de déficit hídrico como o semiárido cearense, 

máxima atenção deve ser dispensada para o controle rigoroso das emissões de contaminantes 

para os corpos aquáticos. Portanto, esta é uma preocupação que afeta a sustentabilidade de 

vários setores econômicos, notadamente do setor de galvanoplastia instalado na Região 

Metropolitana do Cariri (RMC), no Sul do Estado do Ceará.  

A galvanoplastia consiste em um processo de transformação utilizado pelas 

indústrias de joias folheadas, a qual realiza o revestimento da peça com outro metal, através da 

eletrólise, utilizando grande quantidade de água e soluções químicas (NOGUEIRA & 

PASQUALETTO, 2008). Ao mesmo tempo, os processos galvânicos geram efluentes líquidos 

com cargas poluentes diluídas em grandes volumes. Estes estão relacionados ao uso de 

desengraxantes, decapantes, cromatizantes, e dos diversos banhos concentrados de 

eletrodeposição que foram exauridos, tornando-se crucial o adequado processo de tratamento 

das águas residuais (AMARAL, 2001; PORRAS, 2009; OLIVEIRA et al., 2018). Todos os 
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componentes que são emitidos ou descartados se tornam constituintes e partes agressivas da 

atmosfera e da hidrosfera (LOSITSKA, 2018).  

Os metais pesados são altamente reativos do ponto de vista químico. Quando 

lançados no meio ambiente como resíduos industriais, podem ser absorvidos pelos tecidos 

animais e vegetais contaminando os ecossistemas terrestres e aquáticos (MORAES, 2014). A 

migração dos poluentes através do solo para as águas subterrâneas e superficiais constitui uma 

ameaça para a qualidade dos recursos hídricos. Neste sentido, a compreensão dos processos 

geradores de resíduo industrial é essencial na busca da sustentabilidade do setor e da 

preservação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos (WALDMAN, 2010; 

PAVANELLI, 2007). 

A sustentabilidade da atividade galvânica na RMC depende da eliminação de 

impasses ambientais originados pela geração de seus efluentes líquidos e resíduos sólidos. 

Dentre estes impasses, destacamos a vulnerabilidade dos aquíferos que fornecem água para 

cerca de 600 mil habitantes da região. Ao mesmo tempo, há que se levar em consideração a 

baixa capacidade de diluição dos rios receptores aos metais pesados presentes da atividade 

(COSTA et al., 2008; TAVARES et al., 2009).  

Em regiões cujos recursos hídricos são limitados, como no semiárido do Nordeste 

do Brasil, há necessidade de um rigoroso controle na qualidade dos processos de tratamento 

dos efluentes gerados pelo setor (COGERH, 2010; ANA, 2012). Particularmente na RMC, a 

cidade de Juazeiro do Norte destaca-se nacionalmente como um polo industrial metalúrgico 

responsável pela produção de semi - joias folheadas. Nela predominam empresas de médio a 

pequeno porte, onde muitas funcionam a margem do sistema de fiscalização ambiental, 

potencializando práticas de lançamento de efluentes sem o tratamento adequado (OLIVEIRA 

et al., 2018).  

Nesse contexto, todos os efluentes gerados no processo de galvanoplastia devem 

ser tratados em Estações de Tratamento de Efluentes (ETEs), com o objetivo de eliminar e/ou 

reduzir a quantidade de metais presentes, a quantidades permitidas através de legislação 

ambiental (BRASIL, 2011; CEARÁ, 2017). Em geral, nos sistemas de tratamento de efluentes, 

os metais pesados dissolvidos são precipitados e, posteriormente, removidos por decantação, 

sedimentação ou, algumas vezes, por filtração. Segundo estimativas, o setor galvânico computa 

gastos com gerenciamento de resíduos equivalentes a 6% do seu custo total de produção 

segundo uma estimativa do mercado (OLIVEIRA et al., 2018). As lamas produzidas pelo 
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tratamento físico-químico de efluentes são resíduos potencialmente eco tóxicos, por 

apresentarem altos teores de metais pesados, caracterizando um passivo ambiental perigoso 

(classe I), conforme NBR10004:2004 (ABNT, 2004).  

A fabricação de joias e bijuterias em Juazeiro do Norte teve seu início por volta do 

ano de 1893, sendo que apenas na década de 1960 foi considerado como um processo industrial. 

Os anos de 1990 foram marcados por investimentos para aquisição de tecnologia e expansão da 

produção para atender principalmente a demanda regional do Norte e Nordeste do Brasil 

(FERNANDES, 2005). Atualmente, a RMC apresenta vinte e dois fabricantes de joias 

folheadas licenciados no município de Juazeiro do Norte. Estas empresas integram o setor de 

metalurgia da Região do Cariri, o qual representa 12,2% do total de indústrias instaladas na 

região (LIMA et al., 2018).  

Esta pesquisa surge em função da importância do setor galvânico de joias folheadas 

para o desenvolvimento regional do Cariri, com vistas a avaliar o setor no que tange aos 

processos de produção e eficiência no tratamento dos efluentes e resíduos gerados. Busca, 

portanto, determinar qual o panorama atual da gestão de resíduos galvânicos pelas indústrias de 

joias folheadas da RMC, instaladas na cidade de Juazeiro do Norte. Para tanto, foi realizado um 

diagnóstico das empresas licenciadas no município quanto ao gerenciamento de seus efluentes 

e resíduos gerados.  

Esta dissertação é composta, além dessa parte introdutória, por oito seções. A 

segunda trata dos objetivos da pesquisa; a terceira apresenta os conceitos referentes ao processo 

de galvanoplastia; os impactos ambientais causados pelo setor; Legislação Ambiental; 

Produção Mais Limpa e Desenvolvimento Sustentável; a quarta traz a sistematização 

metodológica do trabalho; a quinta apresenta os resultados e discussões; a sexta apresenta as 

considerações finais; e a sétima informa as referências.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Diagnosticar as indústrias galvânicas de joias folheadas de Juazeiro do Norte, 

quanto ao gerenciamento dos efluentes e resíduos sólidos gerados, com vistas a avaliar o setor 

no que tange aos processos de produção e eficiência no tratamento dos efluentes e resíduos 

gerados. 

2.2 Objetivos específicos 

• Identificar a situação das indústrias de joias folheadas instaladas e licenciadas no 

município de Juazeiro do Norte - CE quanto ao gerenciamento de resíduos 

provenientes da atividade de galvanoplastia; 

• Realizar diagnóstico dos processos utilizados na galvanoplastia; 

• Verificar a eficiência dos tratamentos realizados pelas indústrias galvânicas a partir 

da caracterização do resíduo produzido, com base no parâmetro estabelecido pela 

Legislação Ambiental para concentração de metais. 
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3 DISCUSSÃO TEÓRICA 

3.1 Meio ambiente e o desenvolvimento sustentável 

A Revolução Industrial trouxe enormes benefícios para a humanidade, pois é 

impossível imaginar a vida sem os recursos que a tecnologia aporta à sociedade. Em contramão 

a esses benefícios temos que, nas primeiras décadas da Revolução Industrial, iniciada com a 

invenção da máquina a vapor, trouxeram consigo as primeiras ocorrências de contaminação do 

ar, do solo e das águas provocadas pela dispersão de poluentes nas regiões de industrialização 

mais intensa. Extensas áreas com solos contaminados por rejeitos de minas e regiões com águas 

subterrâneas impróprias para o uso humano são o que restou desse período primitivo de 

industrialização (VALLE; LAGE, 2003). 

Os autores supracitados salientam que as atividades econômicas, categorizadas 

pelos setores de produção e serviço, sustentam esse processo contínuo de desenvolvimento. 

Porém, esse crescimento contínuo, sem atentar para as limitações impostas pela própria 

natureza, está gerando desequilíbrios que já são percebidos por meio dos alertas emitidos pelo 

planeta. 

A solidariedade com as gerações futuras, aliada à preocupação com a utilização 

excessiva e desmedida dos recursos naturais, trouxe a relevância das questões ambientais para 

o centro das discussões. Por meio de conferências internacionais da ONU em 1972, 1974 e 

1982, o conceito de desenvolvimento recebe uma nova dimensão, o meio ambiente.  Na época, 

foi denominado como Ecodesenvolvimento e, com o tempo, Desenvolvimento Sustentável 

(RODRIGUES & RIPPEL, 2015). 

 

O surgimento das conferências internacionais da ONU configurou no avanço do 

conceito de desenvolvimento, ao ponto que com o tempo o processo de 

desenvolvimento passou a comportar novas dimensões, ou seja, o desenvolvimento é 

um processo caracterizado pelo crescimento econômico com distribuição de renda; 

com estabilidade econômica e produtividade dos fatores; geração de empregos; acesso 

à educação, saúde, moradia e saneamento básico de qualidade; pela formação e 

fortalecimento das instituições públicas e privadas e por fim, para que tudo possa ser 

estabelecido o desenvolvimento necessita de um estado democrático. (RODRIGUES 

& RIPPEL, 2015) 
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Desde a década de 70, quando as questões ambientais entram na pauta das 

preocupações da sociedade e dos governos, diferentes enfoques têm sido adotados para 

compreender, planejar e executar ações voltadas para a preservação da natureza. Nos anos 80, 

trazem o conceito de impactos ambientais, o que é um grande avanço, pois se passa a considerar 

o meio circundante e compreender a multidisciplinaridade da questão ambiental (GIANNETTI; 

ALMEIDA, 2006). 

O Desenvolvimento Sustentável é um ataque em três frentes ao futuro. É uma forma 

abreviada de equilibrar o progresso econômico, a igualdade social e a qualidade ambiental para 

proporcionar um estilo de vida satisfatório para os habitantes do planeta, tanto agora como no 

futuro. Propõe mudança de atitudes, de modo que a qualidade do crescimento econômico seja 

considerada tão importante quanto a quantidade do crescimento econômico.  

3.2 Produção mais limpa 

A produção mais limpa se constitui, em uma importante estratégia industrial 

preventiva, criada para promover benefícios para o meio ambiente e para os seres humanos. 

Com a finalidade de aumentar a eficiência dos processos produtivos e reduzir os riscos a 

sociedade e ao meio ambiente causados pelas indústrias (WERNER, et al., 2009; YUE et al., 

2019). Atua nos três pilares do desenvolvimento sustentável, sendo, portanto, uma estratégia 

importante dentro das organizações. O modelo de P+L sugere a agregação de valor aos produtos 

e a geração de lucros, na medida em que maximiza a utilização das matérias-primas e dos 

materiais utilizados e, com isto, redução de custos com o tratamento de resíduos (MILAN & 

GRAZZIOTIN, 2012). O desenvolvimento sustentável futuro de áreas urbanas depende de 

soluções que garantam mananciais sustentáveis de águas sem impactos negativos ao meio 

ambiente.  

A indústria brasileira descobriu a Produção Mais Limpa na década de noventa, mais 

precisamente após a Rio 92. O antigo estilo do desenvolvimento brasileiro já se encontrava 

comprometido pelas enormes limitações da geração e da absorção de conhecimentos científicos 

e tecnológicos. A partir de então, buscou-se a integração de práticas socialmente responsáveis 

e ambientalmente corretas associadas às técnicas tradicionais de produção e de gestão do setor 

industrial. Buscou-se também, concretizar novas tecnologias de produção, visando melhoria da 

qualidade ambiental, além de reduzir custos e atender as novas expectativas do consumidor 

(WERNER et al., 2009).  

Final 

Intermediária 
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A Produção Mais Limpa, cuja metodologia propõe aplicação continuada de uma 

estratégia ambiental preventiva e integrada aos processos e produtos, surge com a finalidade de 

aumentar a eficiência e reduzir os riscos à sociedade e ao meio ambiente (WERNER et al., 

2009). A referida metodologia atua nos três pilares do desenvolvimento sustentável, sendo, 

portanto, uma estratégia importante dentro das organizações na promoção do desenvolvimento 

sustentável. De maneira geral, verifica-se a consolidação da metodologia de Produção Mais 

Limpa como um importante instrumento para aumentar a competitividade, a inovação e a 

responsabilidade ambiental no setor produtivo brasileiro. 

Em 1989, a expressão “Produção Mais Limpa” (P+L) foi lançada pela UNEP 

(United Nations Environment Program) e pela DTIE (Division of Technology, Industry and 

Environment) como sendo a aplicação contínua de uma estratégia integrada de prevenção 

ambiental a processos, produtos e serviços, visando o aumento da eficiência da produção e a 

redução dos riscos para o homem e o meio ambiente (WERNER et al., 2009).   

A P+L significa minimização de custo e que, por conseguinte, confere aumento da 

lucratividade, pois se converte em: “(...) decrescimento de emissões atmosféricas, redução no 

consumo de energia e água, resíduos sólidos livres de contaminação, diminuição no tratamento 

de efluentes líquidos e redução no consumo de matéria prima” (MOTTA apud SANTOS et al., 

2015). O modelo de P+L sugere a agregação de valor aos produtos e a geração de lucros, na 

medida em que maximiza a utilização das matérias-primas e dos materiais utilizados e, com 

isto, redução de custos com o tratamento de resíduos (MILAN & GRAZZIOTIN, 2012).  

Na indústria galvânica, a P+L tem como principal foco a minimização de efluentes 

e resíduos, a partir da prevenção, buscando alternativas para evitar a geração do resíduo e, 

quando for inevitável, propor as melhores alternativas para o seu destino final. Além disso, com 

a implementação da P+L pretende-se que as pessoas envolvidas no processo levem consigo 

conceitos que as auxiliem na forma de pensar no meio ambiente em que vivem (MILAN & 

GRAZZIOTIN, 2012).  

Sob o ponto de vista de resíduos, efluentes e emissões e levando-se em consideração 

os níveis e as estratégias de aplicação, a abordagem de produção mais limpa pode se dar de 

duas formas: através da minimização de resíduos (redução na fonte), efluentes e emissões ou 

através da reutilização de resíduos (reciclagem interna e externa), efluentes e emissões: 

Redução na Fonte através da modificação no produto e no processo. 
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• Modificação no produto: A modificação no produto é uma abordagem complexa, 

geralmente de difícil implementação, pois envolve a aceitação pelos consumidores 

de um produto novo ou renovado. Geralmente é adotada após terem sido esgotadas 

as opções mais simples. 

• Modificação no processo: As medidas de minimização mais encontradas em 

Programas de Produção mais limpa são aquelas que envolvem estratégias de 

modificação no processo. Por processo entende-se todo o sistema de produção 

dentro da empresa. As medidas deste tipo podem ser: boas práticas operacionais – 

utilização cuidadosa de matérias-primas e materiais auxiliares, operação adequada 

de equipamentos e melhor organização interna; substituição de matérias-primas e 

materiais auxiliares e modificações tecnológicas. 

Para este processo ser considerado equilibrado ambientalmente a empresa deverá 

estar mais próxima dos seguintes objetivos: poluição zero, não produção de resíduo, baixo 

consumo de energia, eficiente uso de recursos, nenhum risco para os trabalhados. Quanto aos 

produtos deverão ser obtidos por uso de matérias-primas renováveis ou recicláveis, com baixo 

consumo de energia e que não prejudiquem o meio ambiente (TOCCHETTO, 2004). 

3.3 Galvanoplastia 

O processo de galvanoplastia consiste em depositar diversas camadas metálicas 

sobre um objeto através do fenômeno da eletrólise. A tecnologia galvânica permitiu maior 

acesso ao brilho e à cor dos metais nobres, como ouro e outros, possibilitando o atendimento 

dos anseios de muitos em relação à aparência dos objetos (SESI, 2007). Apresenta vasto campo 

de aplicação: para fins decorativos (bijuterias, metais sanitários, peças automotivas, emblemas 

e outros tipos de peças em que a estética é primordial) como também fornece às peças 

características de resistência à abrasão, à corrosão, entre outros problemas que são solucionados 

a partir do revestimento de metais não nobres por outros mais nobres, processo também 

conhecido como galvanização ou eletrodeposição (INEA, 2014; CETESB, 2005).  

A indústria de galvanoplastia é considerada uma das maiores vilãs no que se refere 

à poluição do meio ambiente, em virtude dos resíduos perigosos gerados ao final do processo 

(AMARAL, 2001). 
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3.3.1 Processo produtivo   

O processo acontece simplificadamente em duas etapas, são elas: a limpeza e 

preparo das peças com o uso de produtos químicos decapantes e desengraxantes, seguidos do 

revestimento propriamente dito com os metais desejados, a descrição de cada etapa está descrita 

no Quadro 1. 

Quadro 1 - Descrição das Etapas mais usuais do processo de galvanoplastia 

ETAPA DO 

PROCESSO 

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA ETAPA 

Decapagem Retira as impurezas das peças, remove tintas, óxidos, ferrugem, graxa e 

óleo. Isto é feito mergulhando a peça em soluções químicas, por exemplo, 

a combinação de peróxidos com ácidos ou cianetos. 
Desengraxe  Tem a finalidade de limpar a superfície das peças. Classificada como pré-

tratamento, em virtude de não incorporar elementos às peças. No setor de 

joias folheadas, empregam-se os sistemas de desengraxe aquoso de 

solução alcalina e o eletrolítico. 

Desengraxe Alcalino: serve basicamente para metais ferrosos. Os 

banhos utilizados neste caso contêm diversos sais alcalinos, como 

hidróxidos e carbonatos, junto com tensoativos e outros aditivos, e sua 

ação é a de deslocar a sujeira das peças deixando-a em suspensão ou em 

emulsão. 
Desengraxe Eletrolítico: Consiste na aplicação de corrente elétrica às 

peças que serão desengraxadas, junto com o próprio desengraxante, 

sendo as peças ligadas como ânodo ou cátodo. A remoção se dá pela 

formação de Hidrogênio (H2) na superfície do cátodo e (O2) na superfície 

do ânodo, e a composição é similar ao dos desengraxantes alcalinos, 

embora com maior concentração de desengraxante. Como óleos e sujeiras 

permanecem nas micro porosidades da superfície do substrato, este 

sistema não é usado para remoção de sujeiras pesadas. 
Ativação 

Ácida 

Remove pequenas oxidações. Este processo se repete a partir do 

desengraxe e consiste em amenizar a eletrólise anterior para que não haja 

contaminação de um processo para outro, para garantir uma melhor 

aderência da camada de metal que será depositada. São usadas soluções 

ácidas de baixa concentração para remoção da camada de óxidos. Em 

geral, usam-se ácidos clorídrico, sulfúrico, fósforo ou nítrico, sendo o 

mais comum o ácido sulfúrico. 
Cobreação 

alcalina 

É o primeiro passo de deposição metálica, consiste numa fina camada de 

cobre. Têm como finalidade a uniformização do material, a perfeita 

aderência entre o material base e a cobreação ácida que virá a seguir, pois 

a cobreação alcalina age como isolador da base de latão. Estes processos 

são em geral realizados com sais de cobre cianeto, onde o cianeto cúprico 

é complexado com cianeto de potássio ou de sódio, para formação de 

compostos solúveis de cobre em solução aquosa. 
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Cobreação 

Ácida 

Destina-se a nivelar as peças, onde os micro poros são corrigidos, além 

de dar brilho às mesmas. Trata-se da deposição de uma camada mais 

espessa de cobre. Os banhos de cobre ácido são compostos de sulfato de 

cobre, ácido sulfúrico, ácido clorídrico e ainda abrilhantadores e 

niveladores.  
Níquel Tem a função de nivelar as imperfeições da peça, permitindo que a 

deposição posterior apresente excelente aspecto, sendo o banho de Níquel 

tipo Whatts o mais popular. Para fins decorativos os banhos contêm 

agentes orgânicos como ácidos benzeno dissulfônicos e trissulfônicos, 

benzeno sulfonamidas, formaldeído e outros. Atualmente, dadas as 

características alergênicas do metal, há a produção de peças que não 

levam Níquel em seu processo de produção. Camadas de Bronze podem 

substituir o papel do Níquel, que é evitar a migração do cobre para a 

camada do Ouro, tornando-a avermelhada. 

Camada de  

Pré – Ouro 

Destina-se a assegurar a perfeita aderência da camada principal, melhorar 

a penetração e a distribuição uniforme da camada, proteger o banho de 

folheação das possíveis contaminações por arraste. 
Folheação Os banhos com teor mais alto de ouro e sais são utilizados para a 

folheação. Nas aplicações decorativas é muito importante a cor do 

depósito. A redução da pureza do depósito, substituição do ouro por outro 

metal, reduzirá a resistência da peça à oxidação. 
Cor final O objetivo é obter um padrão de tonalidade homogêneo com resistência à 

perda de brilho e alterações na cor devido a oxidação.  
Prata Para a deposição da Prata em semi-jóias são necessários os mesmos 

processos pelos quais passam as peças para o banho de ouro. Os banhos 

em uso são a base de sal complexo de cianeto de prata e potássio. 

Ródio O ródio é um metal da família da platina, usado para aplicações técnicas 

e decorativas. A sua dureza e resistência ao desgaste são as propriedades 

mais destacadas. Quando aplicada sobre a prata evita o aparecimento de 

manchas nas peças. 

Água quente 

e secagem 

As peças são mergulhadas em água quente (85°-95°c) durante 5 minutos 

para eliminar resíduos da superfície que poderiam causar manchas. Para 

a secagem das peças utiliza-se uma centrífuga que deve ser utilizada de 

acordo com o tipo de material para evitar riscos ou danos.  
Fonte: Adaptado de FERNANDES (2005) e CETESB (2005). 

No intervalo entre cada uma destas etapas faz-se necessário a lavagem das peças 

para não causar contaminações de uma etapa para outra. Esta lavagem contém água, ácidos e 

ativantes. 

As reações de limpeza e revestimento das peças ocorrem em tanques, normalmente 

de ferro, revestido internamente com polipropileno ou cloreto de polivinila providos de duas 

barras laterais (barra anódica) de cobre onde são posicionados os eletrodos positivos (anodos 

solúveis ou insolúveis), que se oxidam durante as reações. As peças (cátodo), onde ocorrem às 

reações de redução, são presas em suportes denominados gancheiras e dispostos em uma 
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terceira barra metálica fixada na porção central do tanque – barras catódicas mostradas na 

Figura 1 (PUGAS, 2007).  

Figura 1 - Tanque Eletrolítico 

 

Fonte: (Pugas, 2007) 

Para o material estar pronto para receber o revestimento eletrolítico, deve estar 

limpo, isento de graxas, gorduras, óxidos, restos de tintas e outras impurezas quaisquer, e não 

deverá ter falhas, nem apresentar poros e lacunas, sendo estes últimos os mais perigosos. Nestas 

lacunas se acumulam sujeiras de massa politriz, ou de outra espécie qualquer, o qual evitará a 

deposição da camada de revestimento (PUGAS, 2007). 

A água é o principal insumo utilizado nas indústrias de galvanoplastia. Com 

exceção do desengraxe por solventes, todos os outros banhos são soluções aquosas (CETESB, 

2005). É, portanto, utilizada como meio para reação eletrolítica e enxágues para remoção dos 

excessos de matérias primas. 

De acordo com CETESB (2005), o consumo da água é um fator que preocupa o industrial em 

dois pontos: custo da água consumida (em várias regiões há escassez do recurso, tendência que 

pode se agravar com a superexploração de águas superficiais e subterrâneas) e o maior consumo 

de água implica em maior quantidade de efluentes, portanto, maiores custos em seu tratamento, 

maior geração de lodo galvânico, etc. Além disso, o risco de acidente ou a falta de tratamento 

adequado dos efluentes podem causar: perda do sistema de tratamento biológico de esgotos da 

região com consequentes problemas no seu gerenciamento; danos aos recursos hídricos para 

abastecimento, por contaminação grave em virtude de cianeto, metais, etc. e destruição de 

sistemas aquáticos. A Figura 2 apresenta imagem das peças passando pelo processo de 

galvanoplastia. 
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Figura 2 – Processo de banho 

 

 

  Fonte: A autora (2018) 

3.4 Aspectos e impactos da galvanoplastia 

3.4.1 Consumo de água e geração de efluentes  

Os efluentes gerados no processo galvânico são compostos tanto por água de 

enxágue como por descarte de alguns banhos. Apresentam concentração elevada de óleos, 

graxas, sólidos em suspensão, metais e sais dissolvidos diversos, que ao serem lançados no 

meio ambiente provocam a contaminação e poluição de águas e solos. 

O tratamento desses efluentes contempla, basicamente, desde a simples 

neutralização da acidez ou alcalinidade livre até a remoção dos metais presentes na forma 

solúvel. Estes efluentes necessitam em muitos casos serem tratados em Estação de Tratamento 

de Efluentes (ETEs) dentro das empresas (Figura 3), após o qual se procede ao descarte em 

redes de água e esgoto, ou direto em corpos d’agua, dependendo do tratamento ou da 

disponibilidade de rede de esgoto na região (INEA, 2014; CETESB, 2005; VALENZUELA 

apud MATTOS, 2011). 
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Figura 3 - Estação de Tratamento de Efluentes em empresa de Juazeiro do Norte-CE 

 
Fonte: A Autora (2017) 

3.4.2 Lodo Galvânico 

Há muito tempo a atividade de galvanoplastia é considerada crítica ambientalmente. 

Dada a utilização maciça de água e produtos químicos, a imagem do setor não é positiva. Com 

a solução para o problema dos efluentes (tratamento através das ETEs) surgiu um outro: o lodo 

galvânico (CETESB, 2005). 

O lodo galvânico é um dos problemas que mais afetam a atividade. Em função dos 

metais presentes no lodo, este resíduo é classificado como Classe I – Perigoso, pela NBR 

10.004:2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o que exige destinação 

controlada (CETESB, 2005). 

O lodo é formado a partir da insolubilização e posterior precipitação dos metais, 

acontece por ajuste do pH a um determinado valor ótimo, que é aquele que garante a máxima 

precipitação dos metais como hidróxidos insolúveis. Para tanto, as neutralizações e os ajustes 

de pH são feitos em tanques providos de agitação (reatores), mediante a adição controlada de 

bases ou ácidos. Os metais sedimentados são removidos nos próprios reatores, e constituem o 

assim chamado “lodo galvânico” (INEA, 2014). 
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Geralmente, o lodo (Figura 4) é colorido (azul, verde, cor de tijolo, branco leitoso, 

marrom acinzentado), deve ser acondicionado e ter destinação adequada. 

Figura 4 - Lodo Galvânico 

 
Fonte: A autora (2018) 

A problemática da destinação desse tipo de resíduo é algo preocupante, que motiva 

pesquisadores a buscarem uma solução, pois, de acordo com Ozbas et al. (2013) “o seu 

armazenamento e a disposição são muito dispendiosas, e contribuem para uma grande 

acumulação de materiais ambientalmente perigosos”.  

A remoção e a recuperação das espécies metálicas dos lodos são desejáveis, pois se 

os metais pesados podem ser eficientemente removidos de lodos galvânicos, tais lodos podem 

ser considerados como matéria-prima em vez de resíduos, sendo o método mais comum para a 

recuperação de metais pesados, a extração química, usando produtos químicos como orgânicos 

e ácidos inorgânicos, agentes quelantes e produtos químicos inorgânicos (OZBAS et al., 2013). 

O lodo galvânico não é apenas um material perigoso, mas um material que apresenta potencial 

de exploração, pois sua concentração elevada de metais é muitas vezes superior às encontradas 

em jazidas de exploração (PINTO, 2012). 

A procura para encontrar soluções aos problemas dos resíduos sólidos galvânicos é 

a preocupação mais recente deste segmento e não se resume em apenas encontrar meios de 
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reciclá-los ou de dispô-los de forma segura. Há que se pensar antes em minimizar 

primeiramente na fonte o que se tem gerado para, com o que realmente não se pode reduzir ou 

eliminar, desenvolver meios viáveis de mantê-los em uma forma estável na sua disposição final 

ou, melhor ainda, reutilizá-los (SENAI, 2002).  

Algumas alternativas de uso do lodo galvânico também foram constatadas por Melo 

(2018). A referida autora apresenta produções existentes com estudos voltados sobre resíduo 

industrial galvânico. As pesquisas encontradas contemplam aspectos relacionados à 

recuperação de metais, à incorporação do lodo na fabricação de outros tipos de materiais, e no 

desenvolvimento de tecnologias e/ou técnicas para o reaproveitamento dos resíduos altamente 

poluentes da indústria galvânica. As produções contribuem com a redução da disposição 

inadequada dos resíduos gerados no ambiente. 

3.4.3 Metais 

O principal impacto dos metais no ambiente está na forma de sais solúveis, que não 

são destruídos no processo de tratamento, permanecendo no lodo resultante. (CETESB, 2005). 

Os possíveis efeitos ao meio ambiente a à saúde humana estão descritos no Quadro 2. 

Quadro 2 - Os principais metais presentes no lodo galvânico e seus possíveis efeitos 

METAL POSSÍVEIS EFEITOS 

Cobre - Quando liberado no solo se agrega fortemente a matéria orgânica e minerais; 

- Não tem mobilidade, dificilmente chegando as águas subterrâneas, mas nas 

águas superficiais pode viajar a grandes distâncias na forma de íons livres, 

suspensos ou sedimentados; 

- A exposição ao cobre pode causar irritações no nariz, boca, olhos, dores de 

cabeça e estômago, mal-estar, vômitos e diarreia; 

- Altas concentrações podem danificar os rins e mesmo levar a morte; 

- Não há evidência de carcinogenicidade; 

Chumbo - Seu teor na atmosfera pode ser depositado nas superfícies das vegetações, solos 

e na água. - O chumbo acumula-se no ambiente mas em alguns pode se ligar ao 

sulfato o que aumenta a sua solubilidade o que causa a maior biodisponibilidade 

ou a sua toxicidade no solo. O chumbo depositado no solo pode ser retido por 

muitos anos (Greene, 1993). 

Cromo 

 

-Na forma trivalente, o Cr é essencial ao metabolismo humano, porém, na forma 

hexavalente, é tóxico e cancerígeno 

- Se encontrado em altas concentrações, também pode ser tóxico aos indivíduos. 

A intoxicação geralmente conduz à corrosão do aparelho digestivo, diarreias, 

náuseas, efeitos cutâneos, danos aos rins, fígado e pulmões, hemorragias internas 

e desenvolvimento de carcinomas; 
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METAL POSSÍVEIS EFEITOS 

- A presença do Cr em altas concentrações traz consequências ambientais, 

principalmente, sobre espécies aquáticas, acumulando-se em guelras, brônquios, 

vísceras, coração, pele, escamas e músculos; 

Cadmio - É um contaminante facilmente encontrado em gêneros alimentícios usados na 

dieta alimentar do homem, o que torna as plantas uma fonte primária de 

contaminação.  

- Os moluscos e os crustáceos também são fontes de cádmio independente da 

poluição do ambiente, mas as águas contaminadas podem promover o aumento 

da concentração neles (SATARUG et al, 2011). 

Níquel - É adsorvido pelos sedimentos ou solo ficando imobilizado, sendo que em solos 

ácidos, sua mobilidade permite que atinja as águas subterrâneas;  

- Altas concentrações de níquel em solos arenosos prejudicam as plantas, 

enquanto a presença do metal em águas superficiais pode diminuir as taxas de 

crescimento de algas; 

Ouro - Sua biodegradação em ambientes aeróbios é muito pequena;  

- Não há evidências de que cause problemas ecológicos, mesmo porque em 

virtude de seu valor econômico em geral procede-se a sua recuperação. 

Prata - Em solução, a prata iônica é extremamente tóxica à fauna e flora aquática; 

- A toxicidade do íon prata varia drasticamente com a sua disponibilidade, sendo 

que em sistemas aquáticos naturais, o íon prata é rapidamente complexado e 

adsorvido pelo material dissolvido ou suspenso.  

- A prata inibe enzimas para os ciclos do fósforo, enxofre e nitrogênio de bactérias 

nitrificantes no solo em concentrações de 540 a 2700 mg Ag/ kg. A acumulação 

de prata do solo pelas plantas terrestres é baixa. 

Ródio - Os dados que existem referem-se a saúde ocupacional;  

- Os compostos de ródio devem ser considerados altamente tóxicos e 

carcinogênicos;  

- Marcam a pele fortemente. 
Fonte: Adaptado de CETESB, 2005. 

3.4.4 Ácidos e álcalis 

De modo geral, os ácidos e álcalis são bastante usados na galvanoplastia, e sua 

descarga sem neutralização prejudica os cursos d’água e redes de esgoto. Vazamentos e 

derramamentos podem também contaminar o solo (CETESB, 2005). Os possíveis efeitos estão 

descritos no Quadro 3. 

Quadro 3 - Os ácidos e álcalis mais comuns nas galvanoplastias e seus possíveis efeitos 

ÁCIDOS E 

ÁLCALIS 

POSSÍVEIS EFEITOS 

Ácido 

clorídrico 

- A inalação dos vapores causa edemas pulmonares e mesmo a morte em 

altas concentrações.  
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- Por sua grande afinidade com a água, os vapores de HCl desidratam os 

tecidos do trato respiratório e dos olhos. 

 

Ácido sulfúrico - Agente corrosivo e desidratante em sua forma líquida, penetra 

rapidamente pela pele atingindo o tecido subcutâneo causando necrose de 

tecidos (semelhantes a queimaduras). 

Hidróxido de 

sódio  

(soda cáustica) 

- A substância é uma base forte, reagindo violentamente; 

- É corrosivo em ambiente úmido para metais como Zn, Pb, Al e Sn 

formando um gás combustível. 

 

Hidróxido de 

potássio 

- Do mesmo modo que o hidróxido de sódio é uma base forte, reagindo 

violentamente e sendo corrosivo em ambiente úmido para metais como 

Zn, Pb, Al e Sn formando um gás combustível/explosivo. 

 
Fonte: Adaptado de CETESB, 2005. 

3.4.5 Outros 

Além dos metais, ácidos e álcalis citados, a atividade também utiliza em seu 

processo o cianeto, surfactantes e as nitrilas. Seus possíveis efeitos estão descritos no Quadro 

4.  

Quadro 4 - Produtos químicos utilizados na galvanoplastia e seus possíveis efeitos 

OUTROS POSSÍVEIS EFEITOS 

Cianetos - Conhecido pela sua toxicidade em relação ao ser humano, mas a mesma 

capacidade se apresenta em relação a vida aquática (alguns microgramas 

por litro), enquanto que aves e mamíferos sucumbem em concentrações 

de miligramas por litro; 

- Compostos solúveis de cianeto tais como o cianeto de hidrogênio ou de 

potássio têm baixa adsorção em solos com alto pH, alto carbonato e baixa 

argila. No entanto, em pH menores que 9,2 a maior parte do cianeto livre 

se converte em HCN que é altamente volátil; 

- Os cianetos solúveis não se bioconcentram. 

Surfactantes - São usados em desengraxantes, umectantes, decapantes e 

abrilhantadores. Alguns surfactantes têm baixa degradabilidade em 

sistemas aquáticos. 

Nitrilas - São altamente voláteis e biodegradáveis quando lançadas em água, e 

não se bioconcentram em organismos aquáticos;  

- As nitrilas têm o potencial de lixiviar para as águas subterrâneas por não 

serem adsorvidas pelo solo. Elas resistem a hidrólise no solo e na água. 
Fonte: Adaptado de CETESB, 2005. 
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3.4.6 Energia 

Além da água, o segundo insumo mais utilizado em uma galvanoplastia é a energia 

elétrica. Ela é necessária para as reações de deposição, operação de bombas, motores e 

compressores, além do aquecimento de banhos e a secagem de peças. Embora não haja 

legislação que controle este consumo, a exemplo do que ocorre com a água deve-se ter o 

cuidado de reduzir o consumo de eletricidade ao mínimo, de modo a reduzir custos. 

3.5 A problemática do uso da água nos processos industriais 

A disponibilidade de água, em quantidade e qualidade, é um dos fatores mais 

importantes dos nossos tempos. “Não há por que ter dúvidas: quem detiver controle sobre a 

quantidade e qualidade desse produto terá em suas mãos trunfos que permitirão obter vantagens 

inimagináveis” (MANCUSO, 2003). 

Atualmente, dois e meio bilhões de pessoas vivem em regiões com insuficiência de 

água, enquadradas nesta categoria por apresentarem Índice de Escassez de Água superior a 0,4. 

Para o ano 2025, esta população deverá atingir 3,5 bilhões de habitantes. Dentro deste contexto, 

a conservação e o reuso da água passam a ser instrumentos essenciais em políticas para o 

manejo sustentável dos recursos hídricos (ASANO et al., 2008). 

O Brasil é um país privilegiado nesse aspecto, por ser detentor das mais extensas 

bacias hidrográficas do planeta. Ao mesmo tempo, o crescimento da população vem 

demandando, continuamente, água em quantidade e qualidade compatíveis (MANCUSO, 

2003). Em virtude de a água ser um insumo básico de quase todos os processos industriais, 

muitos dos mananciais utilizados estão cada vez mais poluídos e deteriorados, seja pela falta de 

controle, seja pela falta de investimentos em coleta, tratamento e disposição final de esgotos e 

na disposição adequada dos resíduos sólidos.  

Considerando a limitação dos mananciais de superfície, é provável que, em um 

futuro não muito distante, as águas subterrâneas venham a ser preferencialmente destinadas ao 

abastecimento público. Em decorrência dessas tendências, uma alternativa para a atividade 

industrial é a de utilização de água de reuso. As tecnologias de tratamento que permitem a 

reutilização da água despontam em todo o mundo como uma alternativa marcante para minorar 

o panorama de escassez, cada vez mais evidente em diversos países. “A reciclagem ou reuso 

dessas águas residuarias para fins diversos pode diminuir a demanda de água dos mananciais e 
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minimizar a quantidade de efluentes lançados nas redes públicas de esgotos ou rios.” 

(BRESAOLA JR, 2017). 

3.6 Legislação Ambiental para os Resíduos Industriais 

A promulgação da Constituição Federal de 1988 estabelece que: “Todos têm direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.  

A partir da Constituição Federal de 1988, os municípios passam a ser um ente 

federativo autônomo, dotados de competências próprias, independência administrativa, 

legislativa e financeira e, com faculdade de legislar sobre assuntos de interesse local; 

suplementar a legislação federal e a estadual e, ainda, organizar e prestar, diretamente ou sob o 

regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local de caráter essencial 

(Art. 30 incisos I, II e V), sendo de sua responsabilidade os serviços de limpeza urbana e toda 

a gestão e manejo dos resíduos sólidos, desde a coleta até a sua destinação ou disposição final 

ambientalmente adequada (SILVA et al., 2017). 

Em 2010, foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos através da Lei nº 

12.305 e Regulamentada pelo Decreto nº 7.404, inaugurando um importante marco regulatório 

ambiental e estabelecendo princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações a serem 

adotados no país, visando à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos 

resíduos sólidos.  

No tocante aos resíduos sólidos industriais, a PNRS prevê obrigações para o setor 

produtivo. Além dos benefícios ambientais, o adequado gerenciamento dos RSI tem um 

importante viés com a expansão adequada da infraestrutura econômica e social do país. 

Portanto, pelo aspecto econômico, a Lei nº 12.305/2010 obriga os grandes empreendedores a 

fazer uma opção entre a redução, o reuso e a reciclagem dos resíduos, reconhecendo o seu valor 

econômico e incentivando a integração das indústrias com as cooperativas de catadores de 

materiais reciclados. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) através da Norma Brasileira 

(NBR) 10.004 no item 3.1 define resíduo sólido como:  

 
“Resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades de origem 

industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam 

incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, 
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aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 

determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na 

rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnicas e 

economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível.” 

 

Os resíduos sólidos industriais são, em suma, aqueles resultantes de atividades 

industriais com particularidades que tornam inviável seu descarte comum, na rede pública de 

esgoto ou em corpos d’água. Para compreender esse descarte, é preciso também entender a 

classificação de resíduos. A sua classificação acontece de acordo com sua origem, tipo de 

resíduo e composição química e periculosidade, de extrema importância para que se possa 

gerenciar corretamente o resíduo sólido e assim minimizar os efeitos danosos à saúde humana 

e ao meio ambiente (SILVA et al., 2017). 

Segundo a Norma ABNT NBR 10.004 de 05/2004, os resíduos sólidos industriais 

são classificados como Resíduos de Classe I - Perigosos – os resíduos que, em função de suas 

propriedades físico-químicas e infectocontagiosas, podem apresentar risco à saúde pública e ao 

meio ambiente. Devem apresentar ao menos uma das seguintes características: inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade; e Resíduos de Classe II (Não 

Perigosos) A - Não Inertes - Aqueles que não se enquadram nas classificações de resíduos 

classe I (perigoso) ou classe II B (não perigoso e inerte). Apresentam propriedades tais como: 

combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água.  

Os resíduos industriais exigem um método especial para sua eliminação, onde a 

partir da classificação, determina-se a destinação: aterro para resíduo perigoso, sanitário, de 

resíduo inerte ou tratamento térmico. Esse tratamento especificado não diz respeito apenas ao 

descarte, mas também ao transporte. Os principais modos de descarte de resíduos industriais 

são: coprocessamento - transformação dos resíduos em combustível para fornos das indústrias 

cimenteiras, sem geração de gases poluentes; incineração - destinado aos resíduos da classe I, 

que possuem as características acima mencionadas; aterramento - destinado ao resíduo de classe 

I, em aterro próprio, com área reservada para lixo industrial, seguindo as normas municipais de 

cada cidade e beneficiamento de resíduos: destruição técnica dos itens contamináveis (ABNT, 

2004). 

A NR 25 de 2011, dada pela Portaria SIT n.º 227, de 24/05/11, a NR-25 estabelece 

medidas preventivas para as empresas quanto ao gerenciamento de seus resíduos originados de 

processos industriais, desde a geração até o destino final de modo a proteger a saúde e a 

integridade física do trabalhador, como também, assegurar a não poluição do meio ambiente.  
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25.1 Entende-se como resíduos industriais aqueles provenientes dos processos 

industriais, na forma sólida, líquida ou gasosa ou combinação dessas, e que por suas 

características físicas, químicas ou microbiológicas não se assemelham aos resíduos 

domésticos, como cinzas, lodos, óleos, materiais alcalinos ou ácidos, escórias, poeiras, 
borras, substâncias lixiviadas e aqueles gerados em equipamentos e instalações de 

controle de poluição, bem como demais efluentes líquidos e emissões gasosas 

contaminantes atmosféricos.  

25.2 A empresa deve buscar a redução da geração de resíduos por meio da adoção das 

melhores práticas tecnológicas e organizacionais disponíveis.   

25.3 Os resíduos industriais devem ter destino adequado sendo proibido o lançamento 

ou a liberação no ambiente de trabalho de quaisquer contaminantes que possam 

comprometer a segurança e saúde dos trabalhadores. (Alterado pela Portaria SIT n.º 

253, de 04/08/11)    

25.3.1 As medidas, métodos, equipamentos ou dispositivos de controle do lançamento 

ou liberação dos contaminantes gasosos, líquidos e sólidos devem ser submetidos ao 
exame e à aprovação dos órgãos competentes.   

25.3.2 Os resíduos líquidos e sólidos produzidos por processos e operações industriais 

devem ser adequadamente coletados, acondicionados, armazenados, transportados, 

tratados e encaminhados à adequada disposição final pela empresa.    

25.3.2.1 Em cada uma das etapas citadas no subitem 25.3.2 a empresa deve 

desenvolver ações de controle, de forma a evitar risco à segurança e saúde dos 

trabalhadores.    

25.3.3 Os resíduos sólidos e líquidos de alta toxicidade e periculosidade devem ser 

dispostos com o conhecimento, aquiescência e auxílio de entidades 

especializadas/públicas e no campo de sua competência. (BRASIL, 2011)  

 

Com relação à destinação de efluentes industriais, a Resolução COEMA Nº 02 

dispõe em seu Artigo 21 que: “O efluente não deverá causar ou possuir potencial para gerar 

efeitos tóxicos aos organismos aquáticos no corpo receptor, de acordo com os critérios de 

ecotoxicidade estabelecidos pelo órgão ambiental competente.” (CEARÁ, 2017) O Artigo 16 

da Resolução CONAMA n° 430/11 (BRASIL, 2011) também dispõe que, “os efluentes de 

qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente no corpo receptor desde 

que obedeçam às condições e padrões previstos neste artigo.” A legislação, por ser federal, 

estadual ou municipal, faz com que os parâmetros e diretrizes variem de um local para outro, 

prevalecendo sempre a mais restritiva. O parâmetro federal fica a cargo do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (Conama).  

A aplicabilidade dos parâmetros, depende de cada caso e de cada companhia de 

saneamento ou Secretaria de Meio Ambiente. A Resolução estabelece os limites de tolerância 

de presença de metais para lançamento de efluentes industriais em redes coletoras de esgotos, 

córregos ou rios, Tabela 1 e É de extrema importância o entendimento com relação à dinâmica 

de um possível processo de contaminação do solo por metais tóxicos, em virtude dos potenciais 

riscos à qualidade das águas superficiais e subterrâneas, além dos altos custos envolvidos em 

operações de remediação (SOARES et al., 2005).  
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Tabela 2. Devem ser utilizados durante o automonitoramento de efluentes pelas 

empresas. 

O automonitoramento é de responsabilidade do empreendedor, consiste na 

realização sistemática de medições ou observações de indicadores ou parâmetros especificados 

por tipo de fonte poluidora do meio ambiente, com a finalidade de avaliar o desempenho dos 

sistemas de controle adotados e a eficácia das medidas mitigadoras dos impactos ambientais 

inerentes à atividade. Uma vez dentro dos parâmetros ambientais, os efluentes tratados são 

direcionados para a rede coletora de esgoto ou reutilizado para outros fins. (CEARÁ, 2017).  

Tabela 1 - Padrão concentração (mg L-1) para lançamento de efluentes nos corpos hídricos 

Fonte: CEARÁ, 2017 

É de extrema importância o entendimento com relação à dinâmica de um possível 

processo de contaminação do solo por metais tóxicos, em virtude dos potenciais riscos à 

qualidade das águas superficiais e subterrâneas, além dos altos custos envolvidos em operações 

de remediação (SOARES et al., 2005).  

Tabela 2 - Parâmetros específicos para limites de saturação do solo (mg kg-1) 

Fonte: CEARÁ, 2017 

METAL LIMITE TOLERÂNCIA 

Cádmio  0,2  

Chumbo 0,5  

Cobre dissolvido 1,0  

Cromo hexavalente 0,1  

Cromo trivalente 1,0  

Ferro solúvel 15,0  

Manganês Solúvel 1,0  

Níquel 2,0  

Zinco 5,0  

METAL LIMITE TOLERÂNCIA 

Cádmio 1,3 

Chumbo 72 

Cobre dissolvido 60 

Cromo 75 

Ferro solúvel - 

Manganês Solúvel - 

Níquel 30 

Zinco 300 
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3.7 Ferramentas de Análises 

3.7.1 Análise lexicométrica de conteúdos sobre resíduos sólidos galvânicos 

A análise textual é um tipo específico de análise de dados, que trata de material 

verbal transcrito, ou seja, de textos produzidos.  Permite analisar um grande volume de textos, 

a partir da utilização de software como o IRAMUTEQ (Interface R para Análise 

Multidimensional de Textos e Questionários). É um software livre, desenvolvido por Pierre 

Ratinaud, dentro do laboratório LERASS, da Universidade de Toulouse. O software permite 

realizar análises multidimensionais de textos de natureza diferente. Especialmente útil para o 

trabalho de pesquisa com um volume de informações difíceis de trabalhar manualmente, facilita 

e economiza tempo na interpretação de textos, através da análise Lexicométrica (BUENO, 

2017). Ele identifica o contexto em que as palavras ocorrem, executam a análise lexical do 

material textual e particiona o texto em classes hierárquicas, identificadas a partir dos 

segmentos de textos que compartilham o mesmo vocabulário, facilitando, assim, o pesquisador 

conhecer seu teor (SALVIATI, 2017). 

A análise lexicométrica no IRAMUTEQ passa por várias fases. Primeiro passa pela 

análise do que é comum a todo o corpus, onde o vocabulário é listado de acordo com a 

frequência sendo possível analisar o perfil geral do corpus. O corpus é o conjunto de dados 

científicos, literários, informáticos, jurídicos, jornalísticos, etc., que podem ser utilizados como 

base para uma investigação. Este corpus é construído pelo investigador, com base no objeto de 

estudo (BUENO, 2017). As palavras mais frequentes são em geral as compartilhadas por todo 

o corpus, em seguida, acontece a análise do que difere. A análise de especificidades permite 

destacar o que difere entre os atributos de uma variável (por exemplo, entre autores diferentes 

ou em diferentes períodos temporais). É uma ferramenta crucial para testar hipóteses 

(MUTOMBO, 2013). 

O software realiza a análise léxica dos documentos, através de análises estatísticas 

sobre corpus textuais e sobre tabelas indivíduos/ palavras (CAMARGO & JUSTO, 2013). 

Trabalha com unidades de contexto iniciais (UCIs) que podem ser estruturadas de diferentes 

maneiras dependendo do caráter dos dados coletados. 

A lexicometria baseia-se em estatísticas e no pressuposto de que o ‘número conta’, 

que a repetição de palavras não é independente da definição da temática do corpus (Gobin e 

Deroubaix 2010 apud MUTOMBO, 2013). Neste sentido, as diferentes classes que emergem 

do corpus do texto representam o espaço de sentido das palavras narradas e podem sugerir 
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elementos pertencentes aos estudos sobre resíduo industrial galvânico. Permite a geração de 

gráficos demonstrativos da análise de similitude, com o agrupamento das palavras em função 

da sua frequência e a Classificação Hierárquica Descendente (CHD) através do valor do qui-

quadrado (CAMARGO & JUSTO, 2013). 

Conforme MUTOMBO (2013), a CHD não deve ser considerada como uma 

questão de ocorrências de numeração, pois, destacar os mundos léxicos e o potencial significado 

coerente, depende da distribuição das palavras e, portanto, das relações entre as palavras. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Área de Estudo  

A área de estudo envolve Juazeiro do Norte-CE (Figura 5), município que integra 

a Região Metropolitana do Cariri (RMC), polo de uma das regiões mais importantes do Ceará. 

Ocupa uma área de 249 km², e sua população é de 270.383 habitantes, segundo estimativas do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE (2017).  

Figura 5 - Estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE (2017) 
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Fonte: A autora (2019) 

O município de Juazeiro do Norte está totalmente inserido na bacia hidrográfica do 

Salgado, possuindo como principais drenagens o riacho dos Macacos e o rio da Batateira, e 

como principal reservatório o açude Riacho dos Carneiros.  

Brasil Ceará 

RMC 

Juazeiro do Norte 
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O mapa apresenta a localização de indústrias de joias folheadas no município de 

Juazeiro do Norte. Observa-se que, há uma concentração destas empresas no entorno desses 

afluentes, fato que contribui com a poluição dos recursos hídricos em virtude do despejo de 

efluentes diários. Estudos recentes realizados no referido município, sobre o uso e ocupação do 

solo no entorno das microbacias, constatou concentrações dos metais Zn, Cu, Cr e Pb em 

quantidades superiores aos limites estabelecidos pela Legislação Ambiental. Essa ocorrência 

afeta significativamente a qualidade das águas destes mananciais.  

O município possui riachos que cortam a cidade desaguando no rio da Batateira, 

fato que aumenta a importância de estudos relacionados ao tratamento e a destinação dada aos 

resíduos industriais galvânicos, visando a não contaminação dos referidos recursos hídricos.  

4.2 Diagnóstico Quali-Quantitativo no Polo Industrial Galvânico 

Dados oficiais da Secretaria do Desenvolvimento Regional e Local do Estado do 

Ceará sobre Arranjo Produtivo Local – APL ressalta que em Juazeiro do Norte existem 

aproximadamente 100 industrias de folheados e fabricantes de joias. Os dados coletados no ano 

de 2008, mostram que o segmento de folheados no município congregava 40 empresas formais 

e cerca de 250 informais, empregando perto de 4.000 pessoas, com um faturamento anual de 

60 milhões de reais, na venda de 30 toneladas/mês de produtos, desde o bruto até os folheados 

de ouro e prata (COSTA, et al., 2008). 

O levantamento preliminar das indústrias potencialmente geradoras de resíduos 

galvânicos foi realizado junto a Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte 

(AMAJU), a qual disponibilizou uma planilha contendo uma relação de 16 empresas do ramo 

de galvanoplastia, sendo que, apenas uma empresa da relação, não era do ramo de joias 

folheadas, sendo, portanto, excluída da pesquisa.  

Em seguida, utilizou-se também de informações obtidas junto a Federação das 

Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), no sentido de ampliar o universo de empresas. Feito isso, 

o número de indústrias de joias folheadas instaladas em Juazeiro do Norte e oficialmente 

registradas em pelo menos uma das instituições citadas acima passou para 22.   

Após a obtenção das listagens com os nomes e contatos das indústrias de 

galvanoplastia pela AMAJU e FIEC, foi realizado contato por telefone e posteriormente visitas 

à empresa, obtendo-se o seguinte resultado, conforme Gráfico 1: 
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Gráfico 1 - Levantamento das indústrias de joias folheadas de Juazeiro do Norte para 

participação na pesquisa 

 

Fonte: A autora (2018) 

Os contatos com as empresas foram efetuados, no sentido de agendar visitas. O 

trabalho buscou abranger todas as empresas dentre as cadastradas junto a AMAJU e FIEC. Para 

início da pesquisa é assinado um termo de confidencialidade das informações e entregue às 

empresas participantes. Para o tratamento dos dados é atribuído um código a cada uma, não 

sendo em nenhum momento, estabelecido relação entre os resultados obtidos com o público-

alvo desta pesquisa.  

4.3 Diagnóstico da Geração de Resíduos Galvânicos  

4.3.1 Coleta de dados em campo  

A pesquisa foi conduzida entre 2017 e 2018, com a participação de onze empresas 

licenciadas para operação, representando 50% do total. Foram três as etapas da pesquisa, que 

envolveram em primeiro lugar a realização de visitas técnicas para obtenção de informações 

através de instrumento de pesquisa estruturado, que consistiu na aplicação de um questionário 

técnico com perguntas fechadas para os gestores das empresas (MATTOS et al., 2007; ALVES 

et al., 2014). As empresas foram caracterizadas quanto ao porte, processos galvânicos adotados 

na planta industrial quanto a produção dos itens e tratamento de efluentes, destinação dos 

resíduos galvânicos (lodo). O questionário, na íntegra, está apresentado no APÊNDICE A.  
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A pesquisa de campo teve duração de 6 meses, com a aplicação do questionário e 

realização de coletas de resíduos. Foram visitados os setores de banho e da estação de 

tratamento de efluentes, bem como ao sistema de disposição de resíduos, buscando, pela 

observação direta, confrontar as informações obtidas. Sempre que possível, as informações 

foram coletadas com um responsável técnico, visando dar maior confiabilidade às mesmas.  

As coletas e análises de amostras contendo lodo galvânico e efluente líquido foram 

realizadas com a colaboração de bolsistas de iniciação científica, vinculados ao curso de 

graduação em Engenharia de Materiais da Universidade Federal do Cariri (UFCA), os quais 

contribuíram ainda com as análises para a caracterização dos resíduos do processo. Para cada 

empresa foi estabelecido um código que foi de L1 a L11, mantendo assim a confidencialidade 

de informações junto a presente pesquisa.  

4.3.2 Preparação das Amostras 

Simultaneamente ao levantamento de dados do questionário, fez-se coleta dos 

resíduos líquidos e sólidos por amostragem, nas onze empresas. Foi coletado efluente oriundo 

do setor de galvanoplastia antes e após o tratamento (1,0 L) e o lodo galvânico (1,0 kg). O 

material foi armazenado em frascos plásticos com identificação por rotulagem para 

posteriormente ser analisado na Central Analítica da UFCA através da técnica de 

Espectrometria de absorção atômica com chama (FAAS).  

4.3.3 Análise dos Efluentes e Resíduos 

Numa segunda etapa foram determinadas as concentrações de metais pesados 

Cádmio (Cd), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Ferro (Fe), Manganês (Mn), Níquel (Ni), Chumbo (Pb) 

e Zinco (Zn) nas amostras de lodo galvânico e nos efluentes. O resíduo sólido galvânico foi 

inicialmente processado através de secagem do material em estufa a 110°C. Após a secagem, 

as amostras foram maceradas utilizando-se mão de gral e almofariz, e posteriormente 

peneiradas em abertura de 180 μm. Um volume de 25,0 mL de água régia (3HCl:1HNO3) foi 

empregado em sistema fechado com recirculação a temperatura de 80°C por duas horas 

(USEPA, 1998). Os metais pesados contidos nos extratos ácidos e nos efluentes pré-tratamento 

e pós-tratamento foram determinados através de espectrometria de absorção atômica de chama. 

Todos os procedimentos analíticos foram realizados na Central Analítica da UFCA, que conta 

com equipamento marca Varian Spectra A, modelo 50 B.  
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4.3.4 Análise Estatística 

A terceira etapa consistiu na análise dos dados obtidos através dos questionários e 

nos procedimentos de laboratório. Os dados foram compilados e tratados em planilhas, 

utilizando o Microsoft Excel 2013. Estatística descritiva foi empregada para na apresentação 

das faixas de concentração, médias e desvio padrão visando sintetizar os resultados para uma 

visão global da variação desses valores, bem como correlacionando-os com os parâmetros 

estabelecidos pela Legislação Ambiental.  

Visando verificar o alinhamento das concentrações dos efluentes tratados com os 

parâmetros legais, adotamos os limites preconizados na resolução CONAMA nº 430/2011, a 

qual estabelece as condições para o lançamento de efluentes em corpos aquáticos. Também 

consideramos a Resolução COEMA nº02/2017, a qual dispõe sobre padrões e condições para 

lançamento de efluentes líquidos em corpos aquáticos ou diretamente no solo conforme os 

parâmetros específicos por tipologia de empreendimentos.  

  

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=646


43 
 

 
 
 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Análise Léxica de Conteúdos sobre Resíduos Industriais Galvânicos  

A análise léxica foi realizada com o objetivo de investigar as publicações que 

versam sobre a temática dos resíduos galvânicos. Utilizou-se de resumos de teses, dissertações 

e artigos científicos, aos dois primeiros tipos de documentos, foram extraídos do catálogo de 

teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). Os artigos científicos foram obtidos do banco de dados do Google Scholar e 

Periódicos da CAPES publicados no Brasil e também por publicações internacionais sobre o 

tema, colaborando desse modo para uma busca genérica sobre as pesquisas atuais. Como 

critério de inclusão, foi adotado o uso de trabalhos localizados por meio do termo indutor “lodo 

galvânico”. A busca dos trabalhos aconteceu no período compreendido entre setembro e 

novembro de 2017. Foram encontrados e analisados 50 trabalhos, divididos entre teses, 

dissertações e artigos científicos. Sendo a primeira publicação encontrada, datada do ano de 

1996 e a segunda de 1998, as demais aparecem desde o ano de 2001 a 2017.  

Para análise do corpus foi utilizado o programa IRAMUTEQ. Cada trabalho 

corresponde a uma unidade de contexto inicial (UCI), que por sua vez cada trecho desse artigo 

corresponde a uma unidade de contexto elementar (UCE). 

O corpus foi composto por 50 UCIs que deram origem a 378 UCEs que continham 

11.911 palavras, 1856 formas, 796 Hapax (com uma frequência média de ocorrência de 6,68% 

por palavra e uma frequência média de 42,89% de ocorrência por seguimento), e média de 

ocorrência por texto 238,22. Para a análise, foram consideradas as palavras com frequência 

superior a três e qui-quadrado igual ou superior a 3,19. A taxa de UCEs retidas para a análise 

foi de 77,13%. Após a redução dos vocábulos às suas raízes obteve-se 1.856 lematizações, 

resultando em 341 UCEs, 1.654 palavras ou formas ativas analisáveis e 192 formas 

suplementares. A Classificação Hierárquica Descendente deu origem a quatro classes 

compostas por segmentos de texto diferentes entre si, conforme Figura 6. 
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Figura 6 - Distribuição hierárquica de similitude de palavras que versem sobre a temática do 

lodo galvânico 

 

Fonte: A autora (2017)  

A partir da leitura do referido dendrograma, foi identificado, inicialmente, um 

grande eixo temático: registrado como Classe 1, composto por trabalhos que priorizam estudos 

voltados a gestão ambiental. Desse grande eixo temático emergem 4 classes lexicais 

caracterizadas pelo vocabulário e por segmentos de textos que compartilham o mesmo 

vocabulário. As classes que emergiram do corpus do texto representam os principais temas 

abordados nos trabalhos selecionados sobre lodo galvânico conforme discussão a seguir.  

A Classe 1 trata da correlação entre Gestão Ambiental e lodo galvânico; 

corresponde a 31,56% de todo o corpus e aparece mais frequentemente nos trabalhos publicados 

em 2004. Os segmentos seguintes ilustram o conteúdo da classe, conforme o Quadro 5. 
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Quadro 5 - Segmentos de textos (Classe 1) – Gestão Ambiental e lodo galvânico 

CLASSE 1 

“Analisar a legislação ambiental que além do controle e fiscalização, pode ser também um 

indutor para a implantação sistemas de gestão que contribui para a melhoria do desempenho 

ambiental em grandes empresas com atividade galvânica” (TOCCHETTO, 2004). 

“A componente Qualidade e Ambiental passa a ser um fator determinante no 

desenvolvimento de novas tecnologias e no melhoramento das existentes, tornando-se uma 

ferramenta indispensável, não apenas na indústria, mas inclusive no ensino superior, 

envolvendo a pesquisa e o desenvolvimento” (BORGES et al, 2004).  

“O lodo proveniente do tratamento de efluentes do processo de galvanoplastia tem recebido 

particular atenção devido à natureza de sua constituição baseada em metais alcalinos e de 

transição. O descarte ou estocagem inadequada deste resíduo poderá causar danos ao meio 

ambiente e a saúde.” (MILANEZ et al., 2004).  

Fonte: A Autora (2018) 

A Classe 2 corresponde a 24,71% do total analisado (Quadro 6) e aparece com 

maior frequência em publicações do ano de 2012. É composta por trabalhos que tratam de 

estudos a respeito da recuperação dos metais existentes no lodo galvânico.  

Quadro 6 - Segmentos de textos (Classe 2) – Recuperação dos metais existentes no lodo 

galvânico 

CLASSE 2 

“Foi realizado um estudo de recuperação dos metais pesados presentes no lodo galvânico (Fe, 

Zn, Mn, Cr e Cu) e da reutilização dos metais recuperados na galvanização de novas peças 

de aço” (MOREIRA, 2012). 

“Propõe um processo hidrometalúrgico para recuperação de hidróxido de cobre e níquel a 

partir de lamas galvânicas produzidas por plantas de chapeamento Niquel / Cromo” 

(VILLARINHO et al., 2012). 

“O objetivo desta pesquisa foi avaliar três testes de extração, método de lixiviação de 

precipitação sintética (SPLP), método da American Society of Testing and Material (ASTM) 

e lixiviação da água da chuva para a sua capacidade de extrair metais em lodo galvânico.” 

(OZDEMIR & PISKIN, 2012).  

Fonte: A Autora (2018) 
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A Classe 3 corresponde a 13,69% do corpus analisado (Quadro 7) e aparece com 

maior frequência em publicações dos anos de 1996, 2005 e 2007, aborda sobre o potencial risco 

ao meio ambiente que o lodo galvânico representa, devido a presença de metais pesados em sua 

composição.  

Quadro 7 - Segmentos de textos (Classe 3) – potencial risco ao meio ambiente que o lodo 

galvânico representa 

CLASSE 3 

“Onze lamas galvânicas foram investigadas em escala laboratorial no Instituto de Metalurgia, 

Universidade Técnica de Berlim... Os resultados mostram que a escória, obtida após o 

derretimento das lamas galvânicas, é o único produto ambientalmente aceitável” 

(BERNARDES et al., 1996). 

“Neste estudo o cimento sulfo-aluminoso e a cinza pesada foram empregados no tratamento 

do lodo galvânico, o qual apresenta o Cromo como principal poluente” (LUZ, 2005). 

“Em uma área impactada por resíduos galvânicos estudaram-se fenômenos de fixação e 

mobilidade dos íons Níquel, Cobre e Cromo associados ao solo e águas subterrâneas e 

superficiais. No solo, próximo à área de descarte do resíduo, detectou-se preocupante 

enriquecimento em íons metálicos na forma precipitada/adsorvida, disponíveis ao meio 

ambiente em função das condições ambientais.” (PUGAS, 2007). 

Fonte: A Autora (2018) 

A Classe 4 corresponde a 30,04% do total analisado (Quadro 8) é a segunda classe 

mais importante, considerando a frequência relativa de segmentos de textos que a compõe. Seu 

conteúdo remete a estudos, em sua maioria, voltado à técnica de neutralização e reuso do 

material residual em práticas agrícolas como também da incorporação dos metais recuperados 

em materiais utilizados na construção civil como é o caso do cimento.  

Quadro 8 - Segmentos de textos (Classe 4) – Técnica de neutralização e reuso do material 

residual 

CLASSE 4 

“Uma das formas de tratamento dos efluentes ácidos de galvanoplastia é a sua neutralização 

utilizando cal, cal virgem ou hidróxido de sódio. O material residual da neutralização pode, 
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então, ser utilizado como corretivo do solo e fonte de nutrientes para culturas de interesse 

econômico.” (GIL, 2008). 

“O objetivo deste estudo foi determinar os efeitos de doses de lodo galvânico em três solos 

representativos do Paraná, Brasil, no desenvolvimento de plantas de soja e de trigo e em 

algumas propriedades químicas, bioquímicas e microbiológicas do solo.” (NAGOMI, 2011). 

“Caracterização do lodo galvânico utilizado como passíveis de coprocessamento em fornos 

rotativos, o estudo das influências provocadas pela adição à farinha de teores destes resíduos 

sobre as reações de formação do clínquer de cimento Portland, além do estabelecimento dos 

teores de incorporação ao clínquer de alguns dos metais pesados presentes no lodo 

galvânico.” (RACT, 2001). 

Fonte: A Autora (2018) 

O Gráfico 2, trata da análise dos componentes principais (PCA) dos resumos que 

versam sobre a temática em estudo.  
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Gráfico 2 - PCA dos resumos que versam sobre a terminologia do lodo galvânico 

 
Fonte: A autora (2017).  

Neste gráfico, pode-se observar a analise linear das variáveis, isso significa dizer 

que a combinação de valores gerados simplifica o montante de dados outrora obtidos, para 

tanto, nesse sentido, observa-se que a somatória dos componentes principais obtidos no eixo 

“X” de 42,91% com os do eixo “Y” que atingiu um valor de 33,03%, alcança um valor de 

75,94%, ou seja, esse gráfico é capaz de explicar 75,94% da quantidade total dos resumos em 

estudo. Quanto à leitura do gráfico, pode-se observar que as palavras apresentam uma dispersão, 

dinâmica esperada, tendo em vista o elevado teor de explicação do presente gráfico, dentre as 

palavras, as que apresentam destaque são: ambiente, pesquisa, empresa, propriedade, metal, 

cobre e outras palavras concernente ao setor de produção - vide palavras na cor verde. As 

palavras que tiveram destaque chamam atenção no sentido de serem intimamente relacionadas 
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com a dinâmica empresarial deste setor, bem como, com a forma de produção dos folheados e 

o material utilizado para o mesmo. Destaca-se que a palavra “ambiente” teve o maior índice de 

citação, essa afirmação pode ser justificada no sentido da mesma esta plotada no gráfico com 

sua fonte maior que as demais, isto é expressivo no sentido que os pesquisadores além de se 

atentarem para o ramo empresarial, demostram preocupação com os possíveis riscos 

ambientais. 

5.2 Caracterização das indústrias galvânicas da RMC 

5.2.1 Enquadramento do porte das empresas  

A primeira parte do questionário permitiu enquadrar as empresas consultadas como 

pertencentes aos segmentos de micro e pequeno porte. Do total 54,5 % declaram-se como 

pertencentes a categoria micro e 36,4%, pequeno. Com relação ao faturamento anual, 37% das 

empresas preferiram não responder a esse quesito, 9% indicaram faturamento anual abaixo de 

R$100.000,00, 36% entre R$100.000,00 a R$1.000.000,00, enquanto 18% indicaram acima de 

R$1.000.000,00. 

5.2.2 Processo produtivo  

O fluxograma apresentado na Figura 7 foi elaborado a partir das visitas de campo 

realizadas, e apresenta um panorama geral dos processos de produção adotados pelas diferentes 

empresas avaliadas na pesquisa.  
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Figura 7 - Processo produtivo adotado pelas empresas pesquisadas 

 
Fonte: A Autora (2018) 

Em relação ao processo produtivo as opções mais assinaladas compreenderam a 

douração, cobreação e niquelação (Tabela 3). O processo de douração é comum a todas as 

empresas, 100%, seguida da cobreação e niquelação, realizados por 91% e 82% das empresas 

respectivamente. A prateação é realizada em 36,3% delas e Rodio, 27,3%.  

Tabela 3 - Aspectos do processo produtivo realizado nas empresas galvânicas 

PROCESSOS 
EMPRESAS 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 

Niquelação            

Cobreação            

Douração            

Prateação 
 

          

Fonte: A autora (2018) 
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5.2.3 Descrição do processo 

Os processos adotados pelas empresas contemplam diversas etapas de 

processamento de superfícies metálicas em contato com soluções aquosas ácidas e básicas 

(Tabela 4). Acontece simplificadamente em duas etapas, são elas: a limpeza e preparo das peças 

com o uso de produtos químicos decapantes e desengraxantes, seguidos do revestimento 

propriamente dito com os metais desejados que levam, inevitavelmente, à geração de efluentes 

líquidos contendo uma grande variedade de metais pesados dissolvidos.  

Tabela 4 - Etapas realizadas nos processos produtivos 

ETAPAS 
EMPRESAS 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 

Desengraxante            

Decapante            

Cobre Alcalino            

Cobre Ácido            

Níquel            

Pre-Ouro            

Ouro Folheação            

Cor Final            

Prata            

Ródio            

Água Quente            

Águas de Lavagens (*)            

Ativação Ácida (*)            

(*) Acontecem entre as etapas.  

Fonte: A autora (2018) 

A primeira etapa do tratamento da superfície é o desengraxe eletrolítico, realizado 

por 100% das empresas. Esta etapa utiliza uma solução de hidróxido de sódio para a remoção 

dos óleos e graxas contidos nas peças. Já a remoção dos óxidos e/ou a ferrugem existentes na 

superfície da peça é realizada por meio de uma solução decapante, realizado por 54,55% das 

empresas. Os banhos são intercalados por lavagens que garantem a limpeza das peças evitando 

assim a contaminação por meio de arraste de soluções eletrolíticas, acontecem durante todo o 
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processo. Para garantir a aderência da camada metálica a ser depositada é utilizada uma solução 

de ácido sulfúrico (10%) concentração denominada ativação ácida. (ALVES & SEO, 2014) 

O processo de recobrimento metálico acontece por imersão das peças em banhos 

com diferentes soluções eletrolíticas, submetidas à corrente elétrica contínua de baixa tensão 

de 5 a 6V. A deposição metálica tem início com o processo chamado de cobre alcalino, é a 

primeira camada que a peça recebe após a etapa de limpeza e de tratamento da superfície. O 

cobre alcalino confere a ela um ótimo nivelamento e visa eliminar o máximo possível de 

imperfeições na superfície da peça que vai ser banhada. Este processo é realizado com sais de 

cianeto de cobre e cianeto de sódio ou potássio, formando compostos solúveis de cobre em 

solução aquosa. O próximo banho é o de cobre ácido. Esta é a etapa na qual a peça ganha o seu 

primeiro brilho e acabamento. É nessa fase que a sua superfície fica com o acabamento e o 

brilho exigidos pelo processo de qualidade da empresa. Este processo é utilizado com uma 

solução contendo sulfato de cobre, ácido sulfúrico, ácido clorídrico e Abrilhantadores. A 

solução eletrolítica com banho de Níquel é composta por sulfato de níquel, cloreto de níquel e 

ácido bórico, embora possa ser utilizada para nivelamento das peças, neste processo tem como 

principal função a de proteção da peça contra corrosão, apenas 18% das empresas não utiliza o 

Ni em seu processo. O banho de pré-ouro é a primeira camada de ouro que a peça recebe. Ela 

é aplicada imediatamente após o processo de aplicação de Ni, com o intuito de proteger a peça. 

Esta camada é responsável por dar uma perfeita aderência ao banho principal. Em seguida as 

peças recebem a 2ª camada de ouro, a folheação. É o processo que possibilita dar a camada de 

milésimos de ouro que é desejada. Esse processo produz depósitos de milésimos de ouro com 

alto brilho e excelente resistência à corrosão e é a parte que dita o quanto de ouro a peça vai 

levar. A cor final tem como objetivo determinar um padrão de tonalidade homogêneo, com boa 

resistência a perda de brilho e mudanças de cor em função da oxidação. Isso garante que as 

peças tenham um padrão de cor, não variando do mais amarelado para um ouro mais 

envelhecido, por exemplo.  

As operações de pós-tratamento são complementares e opcionais, visam a proteção 

à corrosão e resistência mecânica. O fluxograma representado através da Figura 8, apresenta os 

processos mais utilizados pelas indústrias de joias folheadas do município em estudo.  
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Figura 8 - Fluxograma do Processo Galvânico adotado na região 

 

Fonte: A autora (2018) 

Dessas etapas provém o maior volume de efluentes contendo metais pesados, que 

deve ser submetido a tratamento prévio ao seu descarte. A compilação dos dados no que 

concerne a procedência dos líquidos encaminhados às Estações de Tratamento de Efluentes, 

resultou, que são provenientes dos banhos químicos, água de Lavagem, produtos auxiliares 

(decapantes, desengraxantes entre outras.). Os efluentes líquidos geralmente são coloridos, 

alguns com temperatura superior à ambiente e emitem vapores, seus pHs geralmente atingem 

os extremos ácido ou alcalino. Algumas empresas realizam separação dos tipos de efluentes 

para tratamento (Tabela 5). Os dados apresentaram que 18% das empresas realizam a separação 

dos líquidos em tanques para efluentes ácidos e outro para alcalinos. 82% não realizam a 

separação, encaminhando tudo para um mesmo tanque. 

Tabela 5 - Separação dos Efluentes para Tratamento 

TANQUES 
EMPRESAS 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 

Tanques para 

Efluentes Ácidos 

           

Tanques para 

Efluentes Alcalinos 

           

Sem separação            
Fonte: A autora (2018) 

O ajuste do pH, oxidação do cianeto e sedimentação/decantação são os tratamentos 

mais utilizados pelas empresas nos efluentes. Sendo que 72,2% das empresas utilizam o ajuste 

do pH, 54,5% realizam a oxidação de cianeto e sedimentação/decantação. O processo de 

neutralização é realizada por 45,4% das empresas, 36,3% utilizam a filtração, redução de sulfato 
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e a coagulação. O processo menos frequente é a floculação (19%). Conforme os dados 

compilados, 73% das empresas afirmam realizar análises periódicas dos seus resíduos, 

enquanto que 18% não realizam. Apenas uma empresa reutiliza a água resultantes do 

tratamento, inclusive nos banhos, as demais, encaminham o efluente, após tratado, diretamente 

na rede coletora de esgoto.   

A maioria das empresas consultadas utiliza leitos de secagem para diminuir a 

umidade do lodo, sendo que, 27% das empresas possuem os leitos de secagem em áreas 

cobertas, enquanto que 45% possuem os leitos de secagem em áreas descobertas. Apenas duas 

empresas realizam a secagem através de filtro prensa e apenas uma, afirma dispor o lodo em 

tambores sem secar. Em geral, o lodo é colocado para secar em lugar descoberto, e 

posteriormente estocados em tambores plásticos na própria empresa. A quantidade de lodo 

galvânico gerada durante o ano por 63,6% das empresas é de 150kg cada, 9% gera 300kg e 9% 

600kg e 18% não respondeu. Conforme informações coletadas durante a pesquisa, o lodo 

produzido fica estocado m tambores plásticos nas dependências da empresa até ser realizada a 

coleta por uma empresa de frete, que atende às indústrias de joias folheadas do município, por 

meio de consórcio. O lodo coletado, são destinados a empresas que realizam recuperação de 

metais localizadas em São Paulo e Paraná.   

Verificou-se ainda que nenhuma empresa possui Certificação de gestão ambiental. 

91% das empresas assinalaram não haver enfrentado problemas na área ambiental, enquanto 

apenas uma empresa assinalou que sim, mas não informou qual o tipo de problema enfrentou. 

Quanto às fiscalizações ambientais, conforme informações de algumas empresas, afirmaram 

que estas acontecem mais durante o processo de licenciamento ambiental. 

5.3 Concentração de Metais Pesados nos Efluentes  

Considerando os resultados das concentrações de metais para os efluentes (pré-

tratamento), apresentados na Tabela 6, observa-se que o Cu apresentou altas concentrações, 

com uma variação que vai de 7,2 a 262,2 mg.L-1.  Em seguida o Zn, de 99,0 a 202,2 mg.L-1. 

Sendo que, o Cu apareceu em quantidades superior ao permitido por legislação em 100% das 

empresas, seguido do Ni em 82%, Cr em 64%, Zn e Mn em 27%, Pb e Cd em 18% das empresas. 
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Tabela 6 - Estatística descritiva da concentração de metais (mg L-1) em efluente SEM 

TRATAMENTO em relação aos parâmetros estabelecidos pela Legislação (CEARÁ, 2017) 

METAL FAIXA MEDIA + σ LIMITE TOLERÂNCIA 

Cu 7,2 262,2 77,3 + 85,5 1,0 

Pb 0,1 1,6 0,6 + 0,5 0,5 

Cr (+6) nd 0,4 0,3 + 0,2 0,1 

Ni nd 17,6 7,8 + 5,6 2,0 

Zn nd 123,1 19,4 + 39,9 5,0 

Cd nd 1,8 0,2 + 0,5 0,2 

Mn nd 6,1 0,9 + 1,8 1,0 

Fe nd 7,7 1,0 + 2,3 15,0 
nd: não detectado. 

Fonte: A autora (2018) 

No Gráfico 3 pode-se visualizar as concentrações dos metais por empresa. O metal 

que apareceu em maiores quantidades nos efluentes do processo foi o Cu, chegando a 262,2 

mg.L-1. As empresas L7, L10 e L1 apresentaram as maiores concentrações do referido metal, 

262,2, 165,9 e 157,6 mg.L-1, respectivamente, vale ressaltar que o limite de tolerância (LT) para 

esse metal é de 1 mg.L-1 (COEMA nº 02/2017).  

Com relação ao chumbo, uma maior concentração pelas empresas L4, L2, L11 e L3 

com valores acima de 0,5 mg.L-1 (LT). Apenas as empresas L5, L6, L7, L8, L9, L10 e L11 

apresentaram cromo em seus efluentes com quantidades entre 0,38 e 0,43 mg.L-1. A presença 

do cromo nos efluentes justifica-se da possível presença de resíduos desse metal nos insumos 

ou nas ligas das peças que passam no banho, já que as empresas não realizam o processo de 

cromação.  

A maior concentração de Ni foi encontrada no efluente da L6, seguida da L9, L8 e 

L5, com os respectivos valores 17,5; 13,0; 12,9 e 10,9. O LT para o Ni é de 2 mg.L-1. O Zn foi 

encontrado em altas concentrações nas empresas L6 e L10, com as respectivas concentrações, 

123,1 e 68,9 mg.L-1. Diferentemente das demais empresas que apresentaram quantidades entre 

0,29 a 9,7 mg.L-1, com um LT equivalente a 5 mg.L-1 conforme a Coema. O Cd só apareceu nos 

efluentes da L1, L6, L9, L10 e L11, sendo 1,8 mg.L-1, a maior concentração apresentada pelas 

referidas empresas.  



56 
 

 
 
 

Gráfico 3 - Concentração dos metais nos efluentes SEM TRATAMENTO das empresas 

 

 

 

 
Fonte: A autora (2018) 
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Apenas a L1 e a L11 apresentaram quantidades superior ao LT 0,2 mg.L-1. O Mn 

foi detectado nos efluentes de 7 empresas com quantidades 0,001 a 6,7 mg.L-1, sendo a maior 

quantidade apresentada pela L1, sendo o LT para o Mn equivalente a 1 mg.L-1. A maior 

concentração do Fe foi conferida nos resultados da L6, com a concentração de 7,7 mg.L-1. Todas 

as empresas apresentaram concentrações de Fe dentro dos limites de tolerância, LT igual a 15 

mg.L-1. 

Apesar dos procedimentos de precipitação química realizados nas estações de 

tratamento de efluentes, foi constatado para vários metais em diferentes empresas a não 

conformidade com os parâmetros ambientais para lançamento de efluentes. A Tabela 7 

apresenta a distribuição e a variações na concentração de metais tóxicos nos efluentes tratados. 

Os resultados demonstraram que o Cu apresentou concentrações mais elevadas em todas as 

amostras do efluente tratado, seguido do Zn, Ni e Pb.  

Tabela 7 - Estatística descritiva da concentração de metais (mg L-1) em efluente COM 

TRATAMENTO em relação aos parâmetros estabelecidos pela Legislação (CEARÁ, 2017) 

METAL FAIXA MEDIA + σ LIMITE COEMA 

Cu 0,0 59,2 11,1 + 20,0 1,0 

Pb 0,0 7,4 1,2 + 2,1 0,5 

Cr  0,0 0,4 0,2 + 0,2 0,1 

Ni 0,0 15,7 3,4 + 4,7 2,0 

Zn 0,0 21,4 2,8 + 6,7 5,0 

Cd 0,0 0,2 0,018 + 0,1 0,2 

Mn 0,0 2,8 0,3 + 0,8 1,0 

Fe 0,0 0,2 0,017 + 0,1 15 
Fonte: A autora (2018) 

Esses dados revelam a heterogeneidade das empresas e a falta de homogeneidade 

dos processos. A empresa L1 apresentou quantidades, superior ao permitido para os metais Cu 

com 59,2 mg L-1, Zn com 8,3 mg L-1 e Mn com 2,7 mg L-1; a L2 e L3 para o Pb com 1,2 e 0,9 

mg L-1, respectivamente; a L4 para os metais Cu com 50,9 mg L-1, Pb com 1,8 mg L-1 e Ni com 

2,80 mg L-1; a L5 para o Cr e Ni, com 0,4 e 3,1 mg L-1 respectivamente; L6 para os metais Cu, 

Cr, Ni e Zn com as respectivas quantidades 8,7; 0,4; 15,7 e 21,4 mg L-1; L7 e L9  para o Cu 3,8 

mg L-1 e 2,7 mg L-1;  Cr com 0,4 mg L-1 cada e Ni com 7,7 e 3,7 mg L-1 respectivamente; L8 e 

L10 para o Cr, 0,4 mg L-1 cada; e L11 para o Cu com 41,6 mg L-1, Pb com 7,4 mg L-1 e Ni com 

2,7 mg L-1. Abaixo é apresentado um panorama da eficiência do tratamento para cada metal: 
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5.3.1 Cobre (Cu) 

Observa-se que, para o metal Cu, todas as empresas apresentaram redução na 

concentração do metal, sendo que L2, L3 e L8 e L10 reduziram a 100%.  As empresas L6 e L7 

embora tenham conseguido uma redução de 98,5% e 90,01% respectivamente, ainda assim não 

atingiram o limite de tolerância. As empresas L1 e L11 são as que apresentaram um menor 

índice de redução na concentração do metal. As análises constataram (Gráfico 4) quantidades 

de Cu acima do limite de tolerância em 54,5% das empresas.   

Gráfico 4 - Concentração do Cobre anterior (ST) e posterior (CT) ao tratamento 

 
Fonte: A autora (2018) 

5.3.2 Chumbo (Pb) 

 Para o Pb, a empresa L1 foi a única que conseguiu elimina-lo em seu efluente tratado. 

Com exceção das empresas L2 e L5, L6, L8 e L10 que apresentaram uma pequena redução na 

concentração do Pb, as demais apresentaram um aumento na quantidade desse metal nos 

efluentes, esses resultados evidenciam que o método utilizado para adequar as concentrações 

dos metais nos efluentes a serem descartados, realizados pelas ETEs nas empresas supracitadas 

não é efetivo para remoção do elemento Pb. A L11 apresentou uma discrepância em seu 

resultado com uma concentração muito elevada no efluente tratado. A ocorrência se dá pelo 

fato de a empresa realizar limpeza de peças trazidas por clientes, podendo acrescer a quantidade 

de Pb no efluente. As análises constataram (Gráfico 5) quantidades de Pb, acima do limite de 

tolerância, em 36% das empresas.   
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Gráfico 5 - Concentração do Chumbo anterior (ST) e posterior (CT) ao tratamento 

 
Fonte: A autora (2018) 

5.3.3 Cromo (Cr) 

 Não foi detectada a presença de Cr nos efluentes das empresas L1, L2, L3 e L4. As 

empresas L5 e L10 apresentaram uma pequena redução do Cr, enquanto L6, L8 e L9 não houve 

redução do metal. A presença do cromo nos efluentes justifica-se da possível presença de 

resíduos nos insumos ou nas ligas das peças que passam no banho, já que as empresas não 

realizam o processo de cromação. Em virtude desse fato, compreende-se a não redução do metal 

nos efluentes da maioria das empresas, pois desconhecem a presença do metal nos efluentes, 

não realizando o tratamento para o referido metal. As análises constataram (Gráfico 6) 

quantidades de Cr, acima do limite de tolerância, em 54,5% das empresas.   

Gráfico 6 - Concentração do Cromo anterior (ST) e posterior (CT) ao tratamento 
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Fonte: A autora (2018) 

5.3.4 Niquel (Ni) 

As empresas L3 e L10 não apresentaram Ni em seus efluentes. A empresa L8 foi a única 

que conseguiu eliminar 100% do metal no tratamento, seguida da L2, 99,1%; L5 e L9, 71,8%; 

L1, L4 e L11 reduziram 46, 67 e 54% respectivamente. A empresa L6 conseguiu eliminar 

apenas 11% do metal. A empresa L7 acresceu em 37% a quantidade de Níquel em seu efluente 

tratado As análises constataram (Gráfico 7) quantidades de Ni, acima do limite de tolerância, 

em 54,5% das empresas.  

Gráfico 7 - Concentração do Níquel anterior (ST) e posterior (CT) ao tratamento 

 
Fonte: A autora (2018) 

5.3.5 Zinco (Zn) 

Observa-se uma alta concentração do zinco na empresa L6 no efluente bruto, com uma 

redução de 82,6% no efluente após tratamento. As empresas L7, L8, L9, L10 e L11 realizaram 

um tratamento eficiente para o zinco obtendo uma redução de 100% da concentração do metal. 

A empresa L1 só reduziu em 14% o metal enquanto que L2 e L4 conseguiram eliminar 98 e 

96% do zinco respectivamente. As análises constataram (Gráfico 8) quantidades de Zn, acima 

do limite de tolerância, em 18% das empresas.   
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Gráfico 8 - Concentração do Zinco anterior (ST) e posterior (CT) ao tratamento 

 
Fonte: A autora (2018) 

5.3.6 Cadmio (Cd) 

O cadmio só é apresentado nos resultados de cinco empresas, sendo que apenas três 

empresas, L9, L10 e L11 conseguiram eliminar 100% em seu tratamento. A L1 reduziu em 45% 

e a L6, apenas 30% (Gráfico 9). 

Gráfico 9 - Concentração do Cadmio anterior (ST) e posterior (CT) ao tratamento 

 
Fonte: A autora (2018) 
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5.3.7 Manganês (Mn) 

Observa-se uma maior utilização de manganês pela empresa L1, que elimina apenas 

54% do metal no tratamento. As empresas L3, L7, L9, L10 e L11 conseguiram uma eliminação 

de 100% do manganês com o tratamento realizado. A empresa L6 apresentou um aumento do 

metal no efluente tratado. As análises constataram (Gráfico 10) quantidades de Mn, acima do 

limite de tolerância, em 9% das empresas.   

Gráfico 10 - Concentração do Mn anterior (ST) e posterior (CT) ao tratamento 

 
Fonte: A autora (2018) 

5.3.8 Ferro (Fe) 

As empresas L3, L4, L5 e L9 não apresentaram ferro em seus efluentes antes do 

tratamento, porém no efluente tratado da L3 contou com a presença de uma pequena quantidade 

do metal. A remoção total do ferro foi conferida às demais empresas evidenciando um 

tratamento eficaz para o referido metal (Gráfico 11).  
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Gráfico 11 - Concentração do Fe anterior (ST) e posterior (CT) ao tratamento 

 
Fonte: A autora (2018) 

A ocorrência do aumento das concentrações após tratamento dos metais em 

algumas empresas em estudo, possivelmente, pode ser atribuída, à forma como o método de 

tratamento é aplicado aos efluentes, sem um estudo do pH ideal para a demanda de metais que 

estariam sendo utilizado nos banhos eletrolíticos.  

5.4 Concentração de metais pesados no lodo galvânico  

Com relação ao lodo galvânico, as concentrações de Zn e Cu foram superiores aos 

demais metais, Tabela 8, seguido do Fe, Ni e Pb. O resíduo sólido da empresa L3, apresentou 

maiores concentrações dos metais Cu, Pb, Cr e Zn. A empresa L4, apresentou concentração 

mais elevada do Ni, enquanto L10 e L7 apresentaram resultados altíssimos para a quantidade 

de zinco em relação as demais, 618,75 e 363,54 mg.kg-1 respectivamente. 

Tabela 8 - Estatística descritiva da concentração de metais (mg kg-1) em Lodo Galvânico com 

relação aos parâmetros estabelecidos pela Legislação (CEARÁ, 2017) 

METAL FAIXA MEDIA + σ LIMITE TOLERÂNCIA 

Cu 122,6 488,8 239,6 + 122,1 60 

Pb 0,2 24,8 6,6 + 8,3 72 

Cr  0,0 0,8 0,2 + 0,3 75 

Ni 0,3 58,7 23,8 + 23,8 30 

Zn 0,8 618,8 99,0 + 202,2 300 

Cd 0,0 14,0 1,7 + 4,2 1,3 

Mn 0,0 2,9 1,0 + 0,8 - 

Fe 1,2 66,4 18,2 + 22,5 - 

Fonte: A autora (2018) 
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Em média os metais que apresentaram maiores teores nos resíduos dos processos 

galvânicos foram o Cu, Pb, Ni e Zn, esta composição química elementar do lodo galvânico, está 

associada aos elementos contido nas impurezas presentes nas peças, nas soluções usadas para 

a sua limpeza e principalmente nos banhos eletrolíticos utilizados para a eletrodeposição na 

superfície (OLIVEIRA, 2017). Geralmente os metais que apresentam elevadas concentrações 

no lodo são os principais usados no processo produtivo da empresa.  

Conforme informações obtidas durante a pesquisa, o lodo resultante é estocado na 

própria empresa em tambores plásticos, até ser coletado por empresa de frete, contratada, para 

levar os resíduos à empresa de recuperação de metais localizada em São Paulo e quando o 

destino é fora do país, o resíduo é encaminhado para o Paraná.  

5.5 Propostas de melhorias com aplicações da Produção Mais Limpa 

A Produção mais Limpa apoia-se tanto em mudanças tecnológicas quanto na forma 

de gerenciamento. Visualiza as atividades, diagnostica-as, efetua análises e indaga sempre as 

causas e os efeitos das ações, levando a um aumento de produtividade resultante da economia 

de custos e racionalização dos resultados nos processos produtivos (GETZNER, 2002).  

Para a sustentabilidade do setor de galvanoplastia apresenta-se no Quadro 9 

possíveis aplicações da Produção Mais Limpa na Galvanoplastia, proposta pela CETESB 

(2005). 

Quadro 9 - Aplicações da Produção Mais Limpa na galvanoplastia 

APLICAÇÕES MUDANÇAS NOS PROCESSOS 

Eliminação ou 

substituição de 

materiais tóxicos 

por outros menos 

tóxicos 

Banhos de ouro livres de cianeto base sulfito [Au(SO3)], com cobre 

e paládio como metais de liga; 

Uso de banhos de bronze em substituição ao níquel, uma vez que o 

níquel em contato com a pele pode causar reações alérgicas. Para 

certos mercados, não mais se admite a presença do níquel nas 

bijuterias; 

Banhos de cobre sem cianeto, desenvolvidos pela preocupação com 

a saúde e segurança dos operadores de galvanoplastia. Não são para 

todas as aplicações, sendo que por exemplo em ligas de zinco forma-

se uma camada de cobre não aderente que impossibilita seu uso; 
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APLICAÇÕES MUDANÇAS NOS PROCESSOS 

Substituição de decapantes a base cianeto por produtos isentos de 

cianeto, compostos por uma solução de ácido sulfúrico com peróxido 

de hidrogênio; 

Substituição de cianeto em desengraxantes para metais não-ferrosos 

(cobre, latão e zamak) por outros sem cianetos; 

Aumento de vida 

útil dos banhos 

Filtração: Seu objetivo é eliminar impurezas e partículas não 

dissolvidas (em suspensão), o que implica na melhoria da camada 

depositada, evitando rugosidades e manchas. Para tanto, o banho é 

filtrado quando há paradas de processo nos chamados filtros-bomba.  

Filtração com carvão ativado: Realizada para eliminar aditivos 

orgânicos degradados, gerados na oxidação anódica ou redução 

catódica, cuja presença influi negativamente na deposição metálica. 

Deve-se atentar que sempre há perda de uma parte do banho pela 

filtração por carvão.  

Eletrólise seletiva de banhos: O uso de baixas densidades de 

corrente e altas velocidades de deposição faz os metais contaminantes 

se depositarem em taxas muito maiores que a habitual. Este princípio 

é utilizado para eliminar metais contaminantes, como por exemplo 

em banhos de níquel para remover contaminações de zinco ou cobre, 

e em menor grau para limpeza de banhos de cobre e prata. Para tanto, 

colocam-se chapas onduladas ligadas a um retificador dentro dos 

banhos, depositando-se os metais nelas. 

Reduzir as perdas por arraste (drag-out): O arraste (também 

conhecido pelo nome em inglês: drag-out) é certamente o problema 

que acarreta a maioria das perdas econômicas no processo de 

galvanoplastia. O arraste se caracteriza quando a solução do banho, 

aderida as peças e as gancheiras, é carregada para os tanques 

seguintes. Sabendo que cada gancheira carrega cerca de 15 a 18 ml 

de banho, torna-se importante buscar alternativas de redução desta 

perda.  
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APLICAÇÕES MUDANÇAS NOS PROCESSOS 

Aumentar o tempo de escorrimento: ao retirar as gancheiras dos 

banhos recomenda-se esperar o tempo mínimo de 10 segundos antes 

de passar para o enxágue. Com isso, a solução que está aderida a 

superfície das peças cai de volta ao banho.  

Uso tanque seco: coloca-se um tanque vazio depois dos banhos de 

processo. A gancheira com as peças fica um tempo determinado sobre 

esse tanque, do qual o arraste coletado é devolvido ao banho ao final 

do dia. É uma alternativa ao aumento do tempo de escorrimento, mas 

de todo modo, o empresário precisa ajustar seu tempo de processo, o 

que é compensado pela economia no consumo de químicos, reposição 

de enxágues, etc; 

Desenho de peças: no caso das bijuterias é difícil recomendar-se que 

o desenho das peças evite detalhes ou formatos mais elaborados. 

Perfurações, ranhuras ou concavidades arrastam o banho por 

capilaridade ou efeito concha; 

Forma de escorrimento das gancheiras: os esquemas que mostram 

o escorrimento das gancheiras geralmente as mostram em posição 

vertical. Em vários manuais recomenda-se atenção ao desenho das 

gancheiras, para que o respingo de uma peça não caia sobre a outra e 

sim de volta ao tanque. Considerando que o padrão no setor são as 

gancheiras construídas como quadros retangulares, a melhor maneira 

de se escorrer o banho é inclinando as gancheiras em ângulos de 45 a 

60 graus; 

Colocação de trilhos ou suporte sobre os tanques: quando se fala 

em aumento no tempo de escorrimento, muitos alegam que os 

operadores se cansarão mais. O uso de suportes ou trilhos sobre os 

banhos permite que a gancheira seja deixada pendurada, enquanto o 

operador realiza outras tarefas.  

Melhorias no 

enxágue das peças 

Enxague estático: A água não é reposta até que os contaminantes do 

enxágue aumentem em demasia; 
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APLICAÇÕES MUDANÇAS NOS PROCESSOS 

Enxague fluido: Nesse tipo de enxague a água é reposta de acordo 

com um padrão de qualidade definido para o enxágue; 

Enxague em contracorrente: A alimentação de água é feita no 

segundo ou terceiro tanque de enxágue, que por sua vez alimenta o 

primeiro tanque de enxague. E apresenta um grande consumo de 

água. 

Spray: O uso de bicos sobre tanques estáticos permite a reposição do 

volume perdido por evaporação. É muito eficiente para remover 

banhos, principalmente em peças planas. A limpeza não se faz pela 

diluição do banho, mas pela ação mecânica da jato d'água jogada 

sobre as peças. Para uma mesma necessidade de limpeza, a técnica 

do spray usará menos água que a de imersão, justamente em função 

ação mecânica da água. 

Reativo: Consiste em usar o enxague de banhos ácidos como 

enxague de banhos alcalinos. A acidez neutralizaria a alcalinidade da 

solução aderida. Não é muito utilizado uma vez que sua operação 

requer muitos cuidados. Por outra classificação, os sistemas de 

enxague são agrupados em enxague por imersão, estático ou misto. 

Imersão: esse sistema de enxague divide-se em estática e com 

reposição. Na imersão estática, a água é trocada quando a quantidade 

de contaminantes atinge determinado ponto de concentração. Esse 

tipo de sistema é usado após banhos de metais preciosos no qual o 

objetivo é recuperar os sais arrastados. Na imersão com reposição, há 

um fluxo de água constante de entrada e saída do tanque. 

Eficiência de 

enxague 

Uso de condutivímetro: quando usamos tanques estáticos por 

imersão, precisamos saber de forma segura qual o nível de 

contaminação /saturação da água de enxague. Trocar a água quando 

as peças começam a manchar, ou pela cor não são métodos 

confiáveis. Por essa razão, o uso de condutivímetro realiza uma 

medição da condutividade, parâmetro que vai dizer se a concentração 

no enxague está aceitável ou não. 
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APLICAÇÕES MUDANÇAS NOS PROCESSOS 

Uso de “chuveirinhos”: o lema “quanto mais água jogar nas peças 

melhor” não pode ser aplicado atualmente. A água é recurso finito e 

as concessionárias de água cobram cada vez mais pela sua utilização. 

Há algumas empresas que lavam suas peças com uma torrente de 

água saindo direto da tubulação de abastecimento. Nesse ponto, o uso 

de chuveiros é uma medida de racionalização de consumo. Para as 

que já adotaram o chuveiro, é preciso sempre lembrar que a busca por 

dispositivos mais eficientes e econômicos, em termos de economia 

de água, deve ser constante. 

Uso de bicos aspersores: o sistema de enxague por spray é feito por 

tubos perfurados ou por bicos aspersores. Usar tubos de PVC furados 

colocados em lados opostos do tanque é um meio barato de se 

enxaguar por spray. O problema quanto a esse dispositivo é a não 

uniformidade dos jatos aliada a falta de controle do volume de água 

usado. O sistema com bicos aspersores é mais econômico que o uso 

de tubos furados. A cobertura de aspersão e seu controle são melhores 

que o outro sistema. 

Enxague em contracorrente: normalmente usados em instalações 

grandes que requerem grandes volumes de água e podem realizar 

altos investimentos. A água entra no último tanque de enxague e seu 

fluxo vai em direção oposta ao das peças. O primeiro tanque de 

enxague é o mais saturado com o arraste, e seu conteúdo vai para o 

tratamento de efluentes. A grande vantagem desse sistema é a 

economia de água que apresenta. 

Fonte: Adaptado de CETESB, 2005



69 
 

 
 
 

CONCLUSÃO 

O instrumento de análise léxica, permitiu evidenciar os principais eixos temáticos 

de estudo sobre a galvanoplastia. Os principais tópicos elencados apontaram para a busca do 

desenvolvimento de tecnologias mais limpas e viáveis economicamente, tendo como foco o 

reaproveitamento dos resíduos galvânicos. Embora as pesquisas existentes sobre os resíduos 

galvânicos abordem aspectos ambientais, o tema não é associado à sustentabilidade ou ao 

desenvolvimento sustentável pelos pesquisadores, tendo em vista que os referidos termos não 

aparecem na análise léxica realizada utilizando o software IRAMUTEQ. 

A compilação dos dados obtidos com os questionários permitiu avaliar o porte das 

indústrias de joias folheadas existentes no município de Juazeiro do Norte, Ceará, sendo elas 

divididas entre empresas de micro e pequeno porte. 

A douração, cobreação e niquelação são os principais processos utilizados na 

produção pelas empresas avaliadas no estudo. Os efluentes gerados no processo produtivo são 

tratados em ETEs próprias de cada empresa. O tratamento padrão para os efluentes consiste na 

utilização de métodos de precipitação de metais pesados e outras espécies químicas presentes, 

pelo ajuste de pH, oxidação de cianeto, e sedimentação/decantação do resíduo sólido na forma 

de lodo.  

Muito embora a precipitação química seja uma prática bastante difundida nas 

empresas, foi verificada ineficiência do tratamento para os metais Cu, Pb, Cr e Ni em várias 

das empresas pesquisadas. A empresa L1 apresentou quantidades, superior ao limite de 

tolerância (COEMA nº02/2017) para os metais Cu, Zn e Mn; a L2 e L3 para o Pb; a L4 para 

Cu, Pb e Ni; a L5 para o Cr e Ni; L6 para Cu, Cr, Ni e Zn; L7 e L9 para o Cu, Cr e Ni; L8 e 

L10 para o Cr; e L11 para o Cu, Pb e Ni. Com relação ao lodo galvânico, as concentrações de 

Zn e Cu foram superiores aos demais metais, seguidos do Fe, Ni e Pb. Enquanto o efluente 

tratado é lançado na rede coletora de esgoto, o lodo resultante é estocado na própria empresa 

em tambores plásticos, até ser coletado.  

Os resultados obtidos relativos a eficiência do tratamento nas ETEs das empresas 

avaliadas, apontam para uma situação preocupante no que tange a eficiência do processo de 

tratamento dos efluentes líquidos. É importante ressaltar que muito embora as amostragens 

tenham ocorrido de maneira singular em cada uma das empresas, ficou evidente a necessidade 

da implementação de um maior controle de qualidade no processo de tratamento dos efluentes. 
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A substituição do automonitoramento realizada pelas empresas, por programas de 

monitoramento independentes realizadas pelos órgãos ambientais fiscalizadores poderia 

contribuir para a melhoria da eficiência no tratamento dos efluentes e se constituir em uma 

importante medida mitigadora dos impactos ambientais. A existência de ações mais efetivas 

por parte dos órgãos ambientais na proposição de soluções e no acompanhamento mais direto 

dos processos classificados como potenciais riscos ambientais e a saúde do trabalhador do setor 

se constituem em práticas essenciais ao desenvolvimento sustentável do setor. 

A partir do desenvolvimento deste trabalho foram criadas outras possibilidades de 

estudos, sendo elencadas como prioridade: pesquisas relacionadas aos métodos de tratamento 

de efluentes com foco na eficiência da redução/eliminação de metais; a importância da 

reutilização da água do processo, bem como, a reciclagem dos resíduos para retirada de metais 

e reaproveitamento no processo, pois a redução das perdas no processo produtivo resultaria em 

ganhos econômicos, uma vez que reduziria o consumo de substâncias químicas e a geração de 

resíduos galvânicos; e estudos voltados à saúde ocupacional de trabalhadores do setor de 

galvanoplastia, em virtude da insalubridade existente no setor, verificada durante as visitas 

realizadas.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO APLICADO PARA A CARACTERIZAÇÃO DAS 

EMPRESAS 

1. DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA: 

RAZÃO SOCIAL:  

NOME FANTASIA:  

ENDEREÇO:  BAIRRO:  

CIDADE:  UF:  CEP:  

RAMO DE ATIVIDADE:  

PORTE DA 
EMPRESA: 

(        ) MICRO 
(          ) PEQUENO 

(        ) MEDIO 
(        ) GRANDE 

FONE: ANO DE FUNDAÇÃO: 

FATURAMENTO 
ANUAL 

(        ) Abaixo de R$100.000,00 
 

(        ) R$ 100.000,01 a R$ 
1.000.000,00 

(         ) Acima de R$ 
1.000.000,00 

Valor Exato: 
_______________________ 

2. DADOS DO PROCESSO PRODUTIVO: 

2.1 Tipo do Processo Produtivo: 

(     ) Cromação (      ) Niquelação (      ) Cobreação (     ) Zincagem 

(     ) Estanhagem (     ) Latonagem (      ) Douração (      ) Prateação 

2.1.1 De acordo com a resposta acima identifique os processos: 

(     ) Banhos de Liga. Quais: ___________________________________________________ 

(     ) Banhos Químicos. Quais: _________________________________________________ 

(     ) Pintura Eletrostática (     ) Pintura Eletrolítica (     ) Pintura Líquida 

(     ) Oxidação Negra (     ) Envelhecimento (     ) Metalização 

(     ) Eletropolimento (     ) Outros. Quais: _______________________________ 

2.2 Banhos existentes na empresa: 

Banhos Consumo Mensal Custo Total 

(     ) Desengraxante   

(     ) Decapante   

(     ) Cobre Alcalino   

(     ) Cobre Ácido   

(     ) Niquel Watts   

(     ) Cromo Decorativo   

(     ) Cromo Duro   

(     ) Latão   

(     ) Grafite   

(     ) Zinco Alcalino com Cianeto   

(     ) Zinco Alcalino sem Cianeto   

(     ) Zinco Ácido   

(     ) Estanho Alcalino   

(     ) Estanho Ácido   

(     ) Ouro Folheação   

(     ) Ouro Cor   



 

 
 

(     ) Prata   

(     ) Ródio   

(     ) Outros. Quais?   

2.3 Substratos (matéria-prima) utilizados pela empresa, indicando sua porcentagem, 
quantidade e seus respectivos custos: 

Quantidade (     )                      Quilogramas (Kg) (     )                     Peças (Nº) 

Matéria-Prima Porcentagem Quantidade Custo (R$) 

(    ) Latão    

(    ) Aço-Carbono    

(    ) Ferro Fundido    

(    ) Bronze    

(    ) Zemak    

(    ) Cobre    

(    ) Alumínio    

(    ) Aço-Inoxidável    

(    ) Liga Baixa-Fusão (liga 
88) 

   

(    ) Plásticos    

(    ) Outros. Quais:    

2.4 Quantidade de peças produzidas por mês: 

(     ) 0 a 0,5 t (     ) 0,6 a 1,0 t (     ) 1,1 a 2 t (     ) 2,1 a 5,0 t 

(     ) 5.1 a 10 t (     ) 10,1 a 20 t (     ) 20,1 a 50 t (     ) 50,1 a 100 t 

(     ) 0 a 500 peças 

(     ) 501 a 100.000 peças (     ) 100.101 a 200.000 peças 

(     ) 200.001 a 500.000 peças (     ) 500.001 a 1.000.000 peças 

Quantidade Exata: ____________________________________________________________ 

 
2.5 Tipos de peças produzidas na empresa: 

(     ) Brinco (     ) Corrente (     ) Tornozeleira (     ) Gargantilha 

(     ) Anel (     ) Pulseira (     ) Pingente (     ) 
Outros. 

_________ 

 
 

2.6 Equipamentos existentes no processo: 

(     ) Tanques (     ) Tambores Rotativos (     ) Retificadores 

(     ) Exaustores (     ) Bombas-filtro (     ) Centrífugas 

(     ) pHmetro (     ) Termômetro (     ) Deionizador 

(     ) Micrômetro (     ) Medidor de Espessura (     ) Paquímetro 

(     ) Lavador de Gases (     ) Balança (     ) Estufas 

(     ) Filtro-Prensa (     ) Outros. Quais? 

 
2.7 Descrição Geral do processo (Numerar pela Ordem): 

(     ) Aquisição de matéria-prima (     ) Colocação das peças em gancheiras 

(     ) Colocação das peças em tambores rotativos (     ) Desengraxe 



 

 
 

(    ) Lavagem 1 (     ) Lavagem 2 (     ) 
Ativação 
Ácida 

(     ) Lavagem 3 

(    ) Lavagem 4 (     ) Decapagem (     ) Lavagem 1 (     ) Lavagem 2 

(    ) 
Ativação 
Ácida 

(     ) Lavagem 3 (     ) Lavagem 4 (     ) 
Banho de 
Cobre Alcalino 

(     ) 
Água de 
Arraste 

(     ) Lavagem 1 (     ) Lavagem 2 (     ) Ativação Ácida 

(     ) Lavagem 3 (     ) Lavagem 4 (     ) Banho de Cobre Ácido 

(     ) 
Água de 
Arraste 

(     ) Lavagem 1 (     ) Lavagem 2 (    ) Ativação Ácida 

(     ) Lavagem 3 (     ) Lavagem 4 (     ) 
Banho de 
Níquel 

(     ) Água de Arraste 

(      ) Lavagem 1 (     ) Lavagem 2 (     ) 
Ativação 
Ácida 

(     ) Lavagem 3 

(     ) Lavagem 4 (     ) Banho de Cromo decorativo (     ) Agua de Arraste 

(     ) Lavagem 1 (     ) Lavagem 2 (     ) Lavagem 3 (     ) Lavagem 4 

(     ) 
Lavagem com 
água quente 

(     ) Secagem (     ) Embalagem (     ) Expedição 

(     ) 
Outros. Quais? 

________________________________________________________________ 

2.8 Insumo de água e luz na produção 

INSUMO TIPO CUSTO/PROCESSO (R$) CONSUMO MENSAL (UNID) 

Energia KWh   

Água M3   

3. QUESTÕES AMBIENTAIS: 

3.1 Possuem as certificações: 

(     ) ISO 9001/2008 (     ) Implantado (     ) Não implantado 

(     ) ISO 14.001/2004 (     ) Implantado (     ) Não implantado 

(     ) ISO 18.001/2007 (     ) Implantado (     ) Não implantado 

(     ) Outras. Quais? ________________ (     ) Implantado (     ) Não implantado 

 
3.2 A empresa enfrentou problemas na área ambiental? 

(     ) Sim (     ) Não 

Se SIM, quais seriam eles? 

(     ) Disposição adequada de resíduos (     ) Vazamento no banho 

(     ) Despejo inadequado de efluentes 
liquidos 

(     ) Vazamento de Gases 

(      ) Outros. Quais?  

 
 

3.3 Indique se ocorre o consumo de matéria-prima reutilizada, caso positivo indique sua 
quantidade ou porcentagem: 

 % Kg ou m3 



 

 
 

(     ) Reutiliza peças para fundição (     )  (     )  

(     ) Reutiliza águas de lavagem (     )  (     )  

(     ) Reutiliza águas de lavagem nos banhos (     )  (     )  

(     ) 
Reutiliza águas de tratamento de efluentes nos 
banhos 

(     )  (     )  

(     ) Outras reutilizações. Quais? (     )  (     )  

(     ) Não utiliza matéria-prima reutilizada 

3.4 Indique se ocorre o consumo de matéria-prima reciclada, caso positivo indique sua 
quantidade ou porcentagem: 

 % Kg ou m3 

(     ) Utiliza peças de sucata (     )  (     )  

(     ) Utiliza papel/papelão reciclado (     )  (     )  

(     ) 
Outras utilizações de reciclados. Quais? 
_____________________________________ 

(     )  (     )  

(     ) Não utiliza matéria-prima reciclada 

3.5 A empresa possui sistema de tratamento de efluentes (ETE)? 

(     ) Sim (     ) Ñão (     ) Em Implantação 

 
3.5.1 Se POSSUIR, qual seu processo (etapas)? 

Separação das águas para tratamento: 

(     ) Tanque para ácidos 

(     ) Tanque para alcalinos 

(     ) Tanque para cromo 

Processo: 

(     ) Oxidação do cianeto  

(     ) Redução do cromo hexavalente  

(     ) Redução de sulfato  

(     ) Quebra de emulsão de óleo solúvel 

(     ) Neutralização  

(     ) Ajuste de pH  

(     ) Coagulação  

(     ) Floculação  

(     ) Sedimentação/Decantação 

(     ) Filtração 

(     ) Outros. Quais: __________________________________________________ 

 
3.5.2 Quais líquidos são encaminhados para a ETE? 

(     ) Desengraxante (     ) Decapante (     ) Lavagens (     ) Cobre ácido 

(     ) Cobre alcalino (     ) Latão (     ) Niquel Watts (     ) Grafite 

(     ) Cromo duro (     ) Cromo decorativo (     ) Estanho Alcalino 

(     ) Zinco alcalino com cianeto (     ) 
Zinco alcalino sem 

cianeto 
(     ) Zinco ácido 

(     ) Estanho ácido (     ) Ródio (     ) Pré Ouro (     ) Ouro Cor 

(     ) Ouro folheação (     ) Prata (     ) Outros. Quais: Ativação Ácida 



 

 
 

 
 

3.6 Qual o processo de secagem do resíduo sólido (lodo)? 

(     ) Leito de secagem em um lugar coberto 

(     ) Leito de secagem em um lugar descoberto 

(     ) Filtro-prensa 

(     ) Outro. Qual 

 
3.7 Qual o custo de armazenamento do lodo galvânico? 

_____________________________ 
 

3.8 O resíduo sólido é ou já foi analisado? Quem realiza a análise? 

(     ) Sim. Empresa que realiza(ou) a análise: ______________________________________ 

(     ) Não 

3.9 O efluente é analisado quimicamente? Quem realiza a análise? 

(     ) Sim. Empresa que realiza(ou) a análise: _____________________________________ 

(     ) Não 

Se SIM, qual o critério utilizado para a análise: 

(     ) Segundo – COEMA 02/2017 

(     ) Segundo – CONAMA 420/2011 

(     ) Outro. Qual?  

(     ) Mes (     ) Ano 

3.10 Qual a quantidade de resíduos sólidos gerados? 

(     ) 0 a 150 kg (     ) 151 a 300 kg (     ) 301 a 500 kg 

(     ) 501 a 1.000 kg (     ) 1.001 a 2.000 kg (     ) 2.001 a 3.000 kg 

(     ) 3.001 a 4.000 kg (     ) 4.001 a 5.000 kg (     ) 5.001 a 6.000 kg 

(     ) 6.001 a 7.000 kg (     ) 7.001 a 8.000 kg (     ) 8.001 a 10.000 kg 

(     ) 10.001 a 15.000 kg (     ) 15.001 a 20.000 kg (     ) 20.001 a 50.000 kg 

(     ) Quantidade Exata: ________________________________________ 

3.11 Qual a destinação dada ao resíduo sólido? 

(     ) Estocagem na própria empresa 

(     ) Contratação de empresa especializada para efetuar a destinação. Qual?  

(     ) Outro. Qual?______________________________________________________ 

3.11.1 Qual a destinação dada ao resíduo sólido pela empresa especializada? 

(     ) Aterro (     ) Incineração (     ) Coprocessamento 

(     ) Reciclagem (     ) Microencapsulação (     ) Não Sabe 

(     ) Outra. Qual?______________________________________________________ 

3.12 Qual o valor pago para a destinação dada atualmente? 

(     ) R$ 100,00/t a 300,00/t (     ) R$ 301,00/t a 500,00/t 

(     ) R$ 501,00/t a 750,00/t (     ) R$ 751,00/t a 1.000,00/t 

(     ) R$ 1.001,00 a 1.500,00/t (     ) R$ 1.501,00 a 2.000,00/t 

(     ) Quantidade Exata: ________________________________________ 

 



 

 
 

3.13 Quais os problemas da armazenagem dos resíduos sólidos na empresa, ainda que só 
até a sua destinação? 

(     ) Ocupa espaço (     ) Atrapalha a produção 

(     ) Risco de vazamento (     ) Gasto com tambores 

(     ) Gastos com mão-de-obra extra (     ) Pagamento de hora-extra 

(     ) Risco de fiscalização (     ) Outras. Quais? _________________ 

 
3.14 Visando o setor de banho, qual o tipo de destinação seria mais adequado para os 

resíduos sólidos? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________ 

DATA:_________/__________/_________ 

 

_____________________________________               ______________________________ 

Assinatura do Responsável pelas informações                             Função na Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


