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RESUMO
Caracterização de micro e pequenas indústrias de cromação do setor de
galvanoplastia na zona leste do Município de São Paulo com ênfase no manejo
de efluentes
As águas residuárias dos processos galvânicos, especialmente o processo de
cromação, despertam especial atenção, devido à sua composição tóxica. Tais águas
residuárias geralmente são estocadas e tratadas nas empresas de galvanoplastia,
criando um preocupante passivo ambiental, em particular, nas áreas densamente
povoadas, como a zona leste da cidade de São Paulo, que, por sua vez, possui um
pólo de empresas de galvanoplastia do setor de cromação. Face ao pressuposto, na
primeira parte do trabalho, um estudo foi realizado com a compilação dos dados de
empresas galvânicas situadas na zona leste de São Paulo, abordando aspectos
socioeconômicos e de processo, que influenciam na geração e no tratamento das
águas residuárias industriais. Na segunda parte do trabalho, amostras de água
residuária sem tratamento e após tratamento físico-químico de empresas voluntárias
foram avaliadas quanto às suas características químicas e seus resultados
comprados com os padrões de emissão regulamentados pelo artigo 19A do Decreto
8468/76 alterado pelo 15.425/80. Os principais resultados obtidos mostraram que as
dezessete empresas consomem aproximadamente 1.186 m3 de água tratada por
mês, 185.532 kWh de eletricidade por mês, geram 276 m3 de água residuárias por
mês e 4418 kg por mês de resíduo sólido. Possuem em tanques de PVC na
produção, aproximadamente 30 m3 de desengraxante (NaOH), 48 m3 de água para
lavagem das peças após cada processo, 33 m3 de banho de cobre alcalino, 49 m3
de banho de cobre ácido, 47 m3 de banho de níquel e 18 m3 de banho de cromo. As
águas residuárias de duas empresas voluntárias após o tratamento físico-químico
apresentaram teores de Ni, Cr, B, Cu, Fe, Ni, Pb e Zn acima em relação aos padrões
de emissões regulamentados pelo artigo 19A do Decreto 8468/76 alterado pelo
15.425/80. Existem diversas possibilidades de melhoramento no tratamento das
águas residuárias do processo de cromação, como a instalação de filtros de troca
iônica após o Sistema de Tratamento de Águas Residuárias (STAR), instalação de
filtro-prensa no final do processo de tratamento, insumos mais ecológicos,
treinamento continuo dos operadores do STAR e uso de eletrólitos no STAR e,
independentemente de qual seja adotada, conclui-se que é de extrema importância
o melhoramento do tratamento das águas residuárias do processo de cromação
dentro das empresas, para eliminar o enorme e crescente passivo ambiental.
Palavras-chave: águas residuárias, cromação, zona Leste do município de São
Paulo, cromo hexavalente, PRUMO Tratamento de Superfície, galvanoplastia.
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ABSTRACT
Characterization of micro and small industries sector electroplating
chroming on the east side of São Paulo with emphasis on wastewater
management
Wastewaters galvanizing processes, particularly the process of chroming,
awaken attention due to their toxic composition. These wastewaters are usually
stored and handled in electroplating companies, creating worrisome environmental
liabilities, particularly in densely populated areas like the eastern city of São Paulo,
which, in turn, has a pole of electroplating companies the chromium plating industry.
Given the assumption in the first part of the work, a study was conducted to compile
data galvanic companies located in eastern part of São Paulo, addressing
socioeconomic aspects and process that influence the generation and treatment of
industrial wastewaters. In the second part of the study, samples of untreated
wastewaters and after physical-chemical treatment of volunteer companies were
evaluated for their chemical characteristics and the results acquired with the
emission standards regulated by Article 19A of Decree 8468/76 as amended by
15.425/80. The main results showed that the seventeen companies investigated
consume approximately 1,186 m³ of treated water per month, 185,532 kWh of
electricity per month, generating 276 m3 of water per month residual and 4418 kg
per month of solid waste. These industries have stored in the production plant,
approximately 30 m3 of degreaser solution (NaOH), 48 m3 of water for washing
the parts after each parte of the process, 33 m3 of copper plating alkaline bath, 49 m3
of copper acid bath, 47 m3 of nickel bath solution and 18 m3 of chrome bath solution.
The analysis of treated wastewater from two volunteer companies showed
concentrations values of Ni, Cr, B, Cu, Fe, Ni, Pb and Zn in disagreement with the
Brazilian emission standards, regulated by Article 19A of Decree 8468/76 as
amended by 15.425/80. There are several possibilities for improving the treatment of
wastewater of the chromium plating process, such as installing ion exchange filters
after the conventional physical chemical wastewater treatment system (STAR),
installation of filter press at the end of the treatment process, use of greener inputs,
ongoing training of the operators of STAR, the use of electrolytes and, regardless of
which complementary solution is adopted, it is extremely important to improve the
performance of the treatment of wastewater plants from the electroplating chroming
industries, to eliminate the huge and growing environmental liabilities.
Key-words: wastewater, electroplating chroming industries, eastern zone of São
Paulo, hexavalent chromium, PRUMO Surface Treatment, electroplating.
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1

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento econômico, ambientalmente sustentável, tem se revelado
um tema de extrema relevância na atualidade, dada a arriscada convivência de toda
a sociedade com os crescentes problemas de contaminação ambiental. Esta
preocupação efetiva-se na medida em que a sociedade passa a solicitar um meio
ambiente saudável e seguro, exigindo dos meios de fiscalização um maior rigor e
eficiência, tendo como consequência, o comprometimento da imagem institucional
das empresas infratoras.
“O termo sustentabilidade é mais amplamente utilizado com referência à
sustentabilidade ambiental. Todavia, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) ampliou este conceito, incluindo a
sustentabilidade social, econômica, financeira e institucional, dentre outros aspectos,
o que suscitou considerações a respeito de sua aplicação no espaço urbano. Apesar
de as cidades apresentarem limitações conceituais, relativamente à obtenção de um
verdadeiro desenvolvimento sustentável, as áreas urbanas tornaram-se um tema de
maior debate e participação.” (ASPÁSIA et al. 2004)
A solução dos problemas ambientais, ou sua minimização, exige uma nova
atitude dos empresários administradores, que devem passar a considerar o meio
ambiente em suas decisões e adotar concepções administrativas e tecnológicas que
contribuam para ampliar a capacidade de suporte do planeta. Em outras palavras,
espera-se que as empresas deixem de ser problemas e façam parte das soluções. A
experiência mostra que essa atitude dificilmente surge espontaneamente. As
preocupações ambientais dos empresários são influenciadas por três grandes
conjuntos de forças que interagem reciprocamente: o governo, a sociedade e o
mercado. Se não houvesse pressões da sociedade e medidas governamentais, não
se observaria o crescente envolvimento das empresas em matéria ambiental. As
legislações ambientais geralmente resultam da percepção de problemas ambientais
por parte de segmentos da sociedade que pressionam os agentes estatais para vêlos solucionados (ASPÁSIA et al. 2004).
No início da década de 1990, a International Organization for Standardization
(ISO) viu a necessidade de se desenvolverem normas que falassem da questão
ambiental e tivessem como intuito a padronização dos processos de empresas que
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utilizassem recursos tirados da natureza e/ou causassem algum dano ambiental
decorrente de suas atividades.
A ISO 14000 é uma série de normas desenvolvidas pela ISO e que
estabelece diretrizes sobre a área de gestão ambiental dentro de empresas.
A busca por certificações ISO 9000 e ISO 14000, por exemplo, conduz a uma
visão de procedimentos politicamente e ambientalmente corretos aplicados à gestão
ambiental. Por outro lado, o gerenciamento dos resíduos industriais, de forma
adequada e segura, implica em considerações complexas de ordem sanitária,
ambiental, mercadológica, econômica, industrial, tecnológica e cultural.
Sob o ponto de vista estritamente ecológico, as ações que visam a prevenção
e a redução da geração dos resíduos são indubitavelmente as melhores opções,
entretanto, nem mesmo os mais avançados programas de reduções são eficazes
para eliminar todo o tipo de descarte ou emissão.
Deste modo, a questão da poluição ambiental, a cada dia que passa, torna-se
mais crítica, devido às consequências prejudiciais da ação do ser humano.
Organizações empresariais estão cada vez mais preocupadas em atingir e
demonstrar um desempenho ambiental correto, controlando o impacto de suas
atividades, produtos ou serviços no meio ambiente, levando em consideração sua
política e seus objetivos ambientais. Esse comportamento se insere no contexto de
uma legislação cada vez mais exigente, do desenvolvimento de políticas
econômicas, de outras medidas destinadas a estimular a proteção ao meio ambiente
e de uma crescente preocupação das partes interessadas em relação às questões
ambientais e ao desenvolvimento sustentável, quer seja pelo aumento da
consciência ecológica própria ou de seus clientes, de preservação e valorização de
sua imagem ou ainda pelos ganhos econômicos financeiros que se possa obter pelo
desenvolvimento desse comportamento.
Atualmente a grande preocupação das empresas é estar inserida no chamado
mercado globalizado. Para atender aos quesitos de meio ambiente estas empresas
estão buscando a certificação em ISO 14001 que especifica os requisitos relativos a
um sistema de gestão ambiental (SGA). Como consequência, obtem-se benefícios
para a empresa, como conquistas de novos mercados e cumprimento da legislação
ambiental, e para a comunidade, a perspectiva de desenvolvimento da sociedade
sem agressão ao meio ambiente. No ano de 1993, a ISO reuniu diversos
profissionais e criou um comitê, intitulado Comitê Técnico (TC) 207 que teria como
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objetivo desenvolver normas (série 14000) em áreas envolvidas com o meio
ambiente. O comitê era formado por uma série de subcomitês, cada um responsável
pelo desenvolvimento de normas relativas à: (ISO 14001:2004)
Subcomitê 1: sistemas de gestão ambiental.
Subcomitê 2: auditorias na área de meio ambiente.
Subcomitê 3: rotulagem ambiental.
Subcomitê 4: avaliação de desempenho ambiental.
Subcomitê 5: análise durante a existência (análise de ciclo de vida).
Subcomitê 6: definições e conceitos.
Subcomitê 7: integração de aspectos ambientais no projeto e desenvolvimento
de produtos.
Subcomitê 8: comunicação ambiental.
Subcomitê 9: mudanças climáticas.

A norma ISO 14001, mais conhecida entre a série 14000 foi desenvolvida pelo
subcomitê 1 e estabelece as diretrizes básicas para o desenvolvimento de um
sistema que gerenciasse a questão ambiental dentro da empresa, ou seja, um
sistema de gestão ambiental (SGA), cujo escopo, preconizado pela ISO 14001,
deve:


Estabelecer a criação, manutenção e melhoria do sistema de gestão
ambiental e das áreas envolvidas em seu entorno.



Verificar se a empresa está em conformidade com sua própria política
ambiental e outras determinações legais;



Permitir que a empresa demonstre isso para a sociedade;



Permitir que a empresa possa solicitar uma certificação/registro do sistema de
gestão ambiental, por um organismo certificador externo.
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1.1 Micro e pequena empresa de galvanoplastia

As empresas de galvanoplastia são, em sua maioria, de micro ou pequeno
porte. Segundo o SEBRAE, conforme o disposto no artigo 3° da Lei Geral das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Lei Complementar N° 123, de
14 de dezembro de 2006), a definição de micro e pequena empresa (MPEs) é dada
de acordo com o seguinte critério (SEBRAE, 2005):
– Microempresas: empresas cujo faturamento anual seja inferior ou igual a
R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), com no máximo 19 empregados;
– Empresas de Pequeno Porte: empresas cujo faturamento anual seja superior a
R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e inferior ou igual a
R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), com 20 a 99
empregados.

De acordo com o SEBRAE-SP, no Brasil existem 5.110.285 empresas e, deste
total, 98% são micro ou pequenas. As MPEs respondem por 67% dos trabalhadores
formais e informais, 20% do PIB (Figura 1). Cerca de 56% das MPEs encontram-se
no comércio, 30% em serviços e 14% na indústria. Além disto, as MPEs empregam
56% dos trabalhadores com carteira assinada (CLT) e contribuem com 2,3% do
valor das exportações (SEBRAE, 2005).

Figura 1 – As MPEs e as Médias e grandes empresas (MGEs) na economia.
Fonte: SEBRAE-SP
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Apesar das estatísticas apresentadas na Figura 1, é importante mencionar
que das MPEs paulistas, 29% fecham em seu 1º ano de atividade e 56% não
completam o 5º ano de vida (Figura 2). Estes dados demonstram a fragilidade
destas empresas, cujos motivos do fechamento estão apresentados na Figura 3
(SEBRAE, Folha Online, 2005).

Figura 2 – Taxa de mortalidade das MPEs paulistas. Fonte: SEBRAE-SP (2005)

No gráfico ilustrado na Figura 3, nota-se que o principal fator de encerramento das
empresas é a falta de capital (25%).

Figura 3 – Motivos de mortalidade das MPEs. Fonte: SEBRAE-SP (2005)
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Com tais dificuldades de capital, existe a tendência de que estas empresas se
preocupem pouco com a questão ambiental, devido, principalmente, aos custos
envolvidos e à falta de conhecimento dos empresários em vislumbrar aumento de
lucros com o atendimento dessas questões. As MPEs, principalmente do setor da
indústria, possuem maior potencial poluidor. Apesar de, individualmente, cada MPE
gerar pouco resíduo, a soma de toda a quantidade gerada é preocupante.
Média e grandes empresas (MGEs), individualmente, geram uma quantidade
muito maior de resíduos em comparação a cada MPE, mas em grande parte dos
casos têm uma política de controle ambiental e investem em tecnologia para tratar
seus resíduos.

1.2 Projeto PRUMO Tratamento de Superfície

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), em
acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do
Estado de São Paulo (SDECT), com a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP),
com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e com o
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE-SP), opera
um programa de atendimento tecnológico às micro, pequenas e médias empresas
(MPMEs), por meio de unidades móveis. Estas unidades são veículos utilitários
dotados de equipamentos laboratoriais e vão até as empresas, identificam os
problemas por elas enfrentados, realizam ensaios e análises e apresentam soluções
tecnológicas (MATTOS, 2011).
Esse programa foi intitulado como Projeto de Unidades Móveis (PRUMO) O
objetivo do programa é aprimorar os processos e produtos das MPMEs, para
melhorar a competitividade industrial, fazê-las manter e conquistar mercados e
atender as exigências do consumidor. No caso específico do setor de Tratamento de
Superfícies, Projeto de Unidades Móveis – Tratamento de Superfície (PRUMO/TS),
uma unidade móvel vem realizando atendimentos tecnológicos desde o ano de
2002,

atuando

na

resolução

de

problemas

de

processos

galvânicos,

complementando a assessoria prestada pelos fornecedores de insumos e
contribuindo, desta forma, para a melhoria do produto final, visando tornar a
empresa mais competitiva no mercado nacional e internacional (MATTOS, 2011).
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Esta ação proativa surgiu devido às inúmeras dificuldades enfrentadas pelas
MPMEs, tais como a falta de conhecimento técnico, a falta de acesso à literatura e
as instituições de pesquisas, além das dificuldades econômicas, e devido à
importância da MPME no país.
Durante a realização dos atendimentos tecnológicos às empresas do setor de
tratamento de superfícies, foi observado o problema recorrente relacionado à área
ambiental referente à carga poluidora com metais pesados e armazenamento de
resíduos sólidos dentro das próprias empresas, com riscos de contaminação da
região e da população ao redor, em particular, na zona leste da cidade de São
Paulo, região de elevada densidade demográfica e onde se concentram um grande
número de MPE da área galvânica. Este contexto suscitou a criação do presente
trabalho e, a partir das relações originadas com as empresas atendidas pelo
PRUMO/TS, foram selecionados os casos que contribuíram para este estudo.

1.3 Legislação

As empresas que participaram dos estudos estão inseridas em regiões
residenciais com rede coletora de esgoto. Por estarem ligadas as redes de coleta de
esgoto, devem realizar o tratamento de suas águas residuárias para atender os
padrões de emissão estabelecidos pelo governo do Estado de São Paulo. Lei n°.
997, de 31 de maio de 1976, Dispõe sobre o Controle de Poluição do Meio
Ambiente. Regulamentado pelo Decreto n°. 8468, de 08 de setembro de 1976 de 31
de maio de 1976, que dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do meio
ambiente e alterada pelo Decreto n°. 15425, de 23 de julho de 1980.
A seguir, na Tabela 1, estão apresentados alguns padrões de emissão dos
metais preponderantes em empresas de cromação e alguns parâmetros de controle:
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Tabela 1- Alguns padrões de emissão de lançamento em rede coletora de esgoto
segundo Artigo 19A do Decreto 8468/76 e alterado pelo Decreto 15.425/80.
Parâmetro

Limite

pH

entre 6,0 e 10,0

Elementos

Limite máximo

Cádmio

1,5 mg/L

Chumbo

1,5 mg/L

Cobre

1,5 mg/L

Cromo Hexavalente

1,5 mg/L

Cromo Total

5,0 ml/L

Níquel

2,0 ml/L

Boro

5,0 ml/L

Ferro solúvel

15,0 mg/L

Zinco

5,0 ml/L

Cianeto

0,2 mg/L

Sulfato

1000 mg/L

Além desses parâmetros de emissão em rede coletora de esgoto, o artigo 19A
do Decreto 8468/76 e alterado pelo Decreto 15.425/80 especifica que a soma dos
metais, excetuando o cromo hexavalente, não possam ultrapassar o valor de 5 mg/L.
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2

OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Tendo em vista os riscos ambientais causados pelos resíduos da indústria de
cromação em áreas densamente ocupadas, este trabalho propõe caracterizar as
micro e pequenas empresas de cromação situadas na zona leste do município de
São Paulo e oferecer subsídios para a mitigação dos problemas ocasionados pela
falta de tratamento das águas residuárias geradas pelas MPE empresas do setor
galvânico.

2.2 Objetivos Específicos

a) caracterizar as micro e pequenas empresas de cromação sediadas na zona leste
do Município de São Paulo, baseada em amostra de empresas atendidas pelo
PRUMO, por meio de aplicação de questionários a uma amostra aleatória de
estabelecimentos, visando a obtenção de dados para embasar a proposição de
soluções;
b) determinar quantitativamente os metais preponderantes, cromo total (Cr6+ e Cr3+),
cromo hexavalente (Cr6+), níquel (Ni), cobre (Cu) e outros, nas águas residuárias
do processo antes e após o tratamento físico químico, a partir de amostras
coletadas em MPEs participantes da pesquisa; e
c) identificar alternativas para enfrentar o problema ocasionado pela geração de
águas residuárias desse setor produtivo.
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3

REVISÃO DA LITERATURA

3.1 Zona Leste do município de São Paulo

Existem na zona leste do município de São Paulo (Figura 4), segundo dados
do Ministério do Trabalho, cerca de 93.000 empresas formais de todos os setores.

Figura 4 – Região da Zona Leste do Município de São Paulo
Fonte: Elaborado pelo autor

A zona leste de São Paulo, segundo os dados do último censo populacional
apresentado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados
em 04 de novembro de 2010 é a região mais populosa da cidade, com cerca de 3,3
milhões de pessoas (cerca de 30% da população total da cidade).
Segundo Mattos (2011), a zona leste da cidade de São Paulo é ainda mais
povoada que a média da cidade de São Paulo. Nela se concentram
aproximadamente 11.000 habitantes por quilômetro quadrado.
Estas estatísticas exibem a importância da região frente à cidade, ao Estado e
ao país, tornando-se relevante um estudo ambiental, visto que milhões de pessoas
podem ser afetadas por eventuais acidentes ou falhas na gestão de resíduos
provenientes das atividades industriais das galvanoplastias presentes na região.
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Na Tabela 2 é possível observar o contraste em relação à densidade
populacional da cidade de São Paulo, que é considerada a região de maior
concentração de pessoas do país, em relação aos mesmos dados considerados
para o Estado de São Paulo e para o país como um todo.
Tabela 2 – Dados populacionais, segundo IBGE, em 04/11/2010
2

Região

N° de habitantes

Área aproximada (km )

Habitantes/km

Brasil

190.732.694

8.514.877

22,4

Estado de São Paulo

41.252.160

248.197

166,2

Município de São Paulo

11.244.369

1.523

7.383

2

Para o desenvolvimento do trabalho, a região selecionada foi a bacia
hidrográfica do rio Aricanduva que, segundo Canil (2004), conta com área de 100
km2 e está totalmente inserida na zona leste do no município de São Paulo, SP.

Figura 5 – Localização da Bacia do Rio Aricanduva no
Município de São Paulo/SP
Fonte: Arquivo IPT
Há anos, entre os meses de dezembro e março, durante o período de verão,
são registrados eventos catastróficos quanto à ocorrência de inundações na referida
bacia. A Avenida Aricanduva, que se constitui na principal via de acesso a região,
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constantemente fica interditada e o volume de água transbordado atinge inúmeras
moradias (Foto 1).

Foto 1- Inundação na Avenida
Aricanduva e áreas marginais,
atingindo também moradias Fonte:
Folha de São Paulo – 14/02/02
As causas da ocorrência de inundações podem ser atribuídas a diversos
fatores, em especial ao rápido escoamento superficial das águas pluviais rumo aos
cursos d’água, associados às extensas áreas impermeabilizadas. Em momentos de
chuva intensa, essa combinação de fatores culmina na superação da capacidade de
vazão das redes de galerias e dos cursos d’água.
Como agravante ao processo que leva às inundações, ainda tem-se a
diminuição da capacidade de vazão dos corpos d’água pela a obstrução e redução
do volume útil dos canais de drenagem devido ao acúmulo de lixo e entulho e pelo
aporte e acúmulo de sedimentos provenientes de erosão em seus leitos (Foto 2).

24

Foto 2 – Sedimentos provenientes dos processos erosivos depositados ao longo do
rio Aricanduva (Piscinão Aricanduva II) Fonte: Arquivo IPT.
Com a preocupação de solucionar e minimizar o problema das inundações
foram realizadas obras de controle de cheias, conhecidas como piscinões, que
consistem em estruturas com capacidade de reservação das águas pluviais, e que
permitem descarregar apenas vazões compatíveis com a capacidade do canal a
jusante, ao longo de toda a bacia.
Segundo Canil (2004), de acordo com a Carta Geotécnica do Município de São
Paulo (PMSP, 1984), a bacia do rio Aricanduva é predominantemente caracterizada
por terrenos de morros baixos na porção Nordeste e Leste, sendo suas condições
topográficas em diversos setores, desfavoráveis à ocupação quando não planejada.
Já ao Norte e Oeste, caracterizam-se áreas de colinas e morrotes, com declividade
em torno de 5% e condição de ocupação. A carta geotécnica situa esta unidade
homogênea na categoria de Áreas com Severas Restrições.
A área da bacia hidrográfica do rio Aricanduva caracteriza-se como unidade
com pouca profundidade no lençol freático e ocorrência de solos com baixa
capacidade de suporte. Apresenta também dificuldade para implantação de obras de
saneamento, edificações e sistema viário.
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3.2 Galvanoplastia

O processo de galvanoplastia é praticado e desenvolvido desde a antiguidade
por meio de um processo químico ou eletroquímico de deposição de metais sobre a
superfície de um objeto visando à melhoria de suas propriedades físicas, químicas e
mecânicas, agregando maior resistência, melhorando requisitos estéticos e a
proteção contra a corrosão.
A denominação galvanoplastia está associada ao nome de família do
anatomista e médico italiano Luigi Galvani (1737-1798) que observou a contração de
músculos de rãs mortas quando em contato com diferentes metais, sem que
houvesse aplicação de corrente elétrica externa, levando-o a concluir que certos
tecidos geravam eletricidade por si próprios – eletricidade animal – semelhante à
gerada por máquinas ou raios. O físico italiano Alessandro Volta (1745-1827), ao
repetir os experimentos de Galvani em 1799, percebeu que o tecido muscular da rã,
umedecido em solução salina, conduzia uma corrente entre diferentes metais, o que
sugeria que a eletricidade observada por Galvani era produzida pelos objetos de
metal que prendiam as pernas da rã. Ao modificar o experimento, o físico descobriu
que a eletricidade resultava da reação química entre um fio de cobre e uma barra de
ferro em solução salina, não havendo necessidade de um elemento biológico para o
fenômeno. Ele produziu, então, uma bateria ao empilhar vários discos de cobre e
zinco separados por discos de papel ou papelão molhados em água salgada e
presos por um arame de cobre. Ao fechar o circuito, a eletricidade fluiu por meio da
pilha, que passou a ser denominada de pilha galvânica ou voltaica. Mesmo
rudimentar, a bateria de Volta possibilitou descobertas importantes no campo
eletroquímico, inclusive a eletrodeposição (SESI, 2007).
A tecnologia galvânica permitiu maior acesso ao brilho e à cor dos metais
nobres, como ouro, possibilitando o atendimento dos anseios de muitos em relação
à aparência dos objetos. Na segunda metade do século XIX, com o aumento da
atividade industrial, surgiram novas aplicações para o tratamento de superfícies com
metais, para efeitos decorativos e visando conferir requisitos de engenharia, como
proteção à corrosão e aumento de resistência. No Brasil, o processo galvânico foi
iniciado para atender requisitos decorativos de peças para bicicletas, arreios de
cavalos, fivelas de cintos, bandejas, bules e ourivesaria. A vinda da indústria
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automobilística favoreceu o desenvolvimento das indústrias galvânicas, incentivando
a profissionalização e introduzindo, a partir de 1920, novas tecnologias, normas e
requisitos de qualidade (SESI, 2007).
A exigência dos clientes e o surgimento de normas para fabricação e controle
de qualidade, com destaque para a indústria automotiva, continua estimulando a
evolução tecnológica do segmento. As solicitações cada vez mais rigorosas dos
aspectos de qualidade e de normas técnicas, do cumprimento da legislação de
segurança e saúde no trabalho, e das leis ambientais exigem novos investimentos
das empresas de galvanoplastia no Brasil para a manutenção da competitividade e o
aprimoramento de seus processos em todo o ciclo de fabricação e revenda de seus
produtos. Atualmente os fornecedores de insumos galvânicos juntamente com as
montadoras focam as pesquisas em banhos eletroquímicos de ligas metálicas com o
principal objetivo de alcançar ligas com maior resistência à corrosão. Hoje a maioria
das montadoras utiliza o revestimento de liga zinco-níquel em aproximadamente
70 % das peças necessárias para a fabricação de um veículo, como por exemplo,
parafusos.
A galvanoplastia tem aplicação nos seguintes ramos de atividades:


indústria automotiva;



indústria de bijuterias;



construção civil;



indústria de utensílios domésticos;



indústria de informática;



indústria de telefonia;



recuperação de objetos decorativos, dentre outros.

3.2.1 Processo de Tratamento de Superfície

Segundo Mattos (2011), o esquema do processo de galvanoplastia pode ser
simplificado às seguintes etapas sequenciais:


pré-tratamento



tratamento superficial
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a)

Pré-Tratamento
O pré-tratamento consiste na preparação mecânica ou química da superfície a

ser tratada para que o revestimento tenha boa aderência, uniformidade e aparência.
O pré-tratamento é uma etapa muito importante em todo o processo, a
superfície onde será realizado o tratamento superficial precisa estar muito limpa,
livre de quaisquer impurezas, como por exemplo, óleos, graxas e sólidos. Um prétratamento mal realizado possivelmente causará defeitos no revestimento como
manchas, aspereza e bolhas.
Os processos de pré-tratamento podem ser divididos em:


Pré-tratamento mecânico – escovação, lixamento, polimento e jateamento,
utilizando escovas de aço ou latão, rolos de esmeril ou de lixas, e outros
materiais abrasivos, para a remoção de rebarbas, sulcos, irregularidades,
camadas de óxidos e resíduos de tintas e de solda;



Pré-tratamento químico – desengraxe e decapagem:


desengraxe alcalino feito com carbonato de sódio, hidróxido de sódio,
fosfato, silicato, detergentes sintéticos, cianeto e complexantes tipo
ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA), glutamato e citrato de sódio;



desengraxe eletroquímico, no qual a peça é polarizada, catodicamente,
anodicamente ou alternadamente, num meio alcalino, geralmente
hidróxido de sódio;



decapagem, realizada numa solução ácida, geralmente ácido sulfúrico,
clorídrico ou fluorídrico, para a remoção de camada de óxidos,
hidróxidos ou outras impurezas sólidas, como silicatos.

b)

Tratamento Superficial
Na etapa de tratamento, a peça é ligada ao pólo negativo de uma fonte de

corrente contínua, tornando-se cátodo, no qual ocorre a deposição. O tratamento
pode se desenvolver numa sequência de banhos.
O alumínio e suas ligas são submetidos ao processo de oxidação forçada,
anodização, em que este metal é oxidado, formando uma camada protetora, isolante
e com alta dureza.
As indústrias de galvanoplastia que atendem as indústrias metalúrgicas, da
construção civil e outras, geralmente são instaladas próximas aos pólos industriais.
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Os metais mais utilizados para revestimento para esse setor industrial são
cobre, níquel, cromo, zinco, estanho e cádmio.
A indústria de folheados, um tipo específico de indústria de galvanoplastia,
reveste artigos de bijuterias e similares, principalmente com ouro, prata, ródio e
paládio. Os três principais pólos estão localizados em Limeira, no estado de São
Paulo, denominada “capital dos folheados”, que produz 60 % das jóias e folheados
do país, em Guaporé, no Rio Grande do Sul e em Juazeiro do Norte, no Ceará.

c)

Pós-Tratamento Superficial
O pós-tratamento compreende uma série de processos aos quais as peças

tratadas podem ser submetidas. Os processos de pós-tratamento variam de acordo
com o acabamento necessário e podem compreender:


processos de lavagem com água fria;



processos de lavagem com água quente;



secagem em centrífuga, estufa ou jatos de ar;



banho de óleo para embalagem e proteção;



pintura ou envernizamento.

Após o pós-tratamento as peças estão aptas a serem encaminhadas para
embalagem, estoque e expedição.

3.2.2 Processo de Cromação
Dentre os processos de tratamento de superfícies a cromação por suas
características físico-químicas e de processo industrial, se torna um dos processos
mais utilizados pelas indústrias de metais domisanitários e automotivos.
Os processos utilizados na indústria galvânica de cromação apresentam
algumas diferenças entre si de acordo com o material a ser cromado. Para a maioria
dos materiais é utilizada a sequência de banhos de cobre (cobre alcalino e cobre
ácido), níquel brilhante e cromo hexavalente, conforme Figura 6.
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b)
a)

c)

d)

Figura 6 – Imagens dos banhos eletrolíticos utilizados para depósitos de camadas
metálicas. Fonte: Elaborado pelo autor
Em alguns casos específicos somente os banhos de níquel brilhante e cromo
hexavalente são utilizados.
A camada de cobre depositada por meio do banho de cobre alcalino, tem a
função de proporcionar uma melhor aderência dos revestimentos posteriores e é
aplicada em espessuras de 0,5 m a 3 m, aproximadamente. No latão, não se faz
necessária sua aplicação, devido ao substrato já ser de uma liga de cobre e
proporcionar boa aderência do cobre ácido ou do níquel diretamente.
A camada de cobre depositada por meio do banho de cobre ácido, tem a
função de nivelar a superfície, proporcionando brilho, além de também ter sua
parcela de contribuição para proteção contra corrosão. Sua espessura varia
geralmente entre 5 m e 20 m.
A camada de níquel depositada por meio do banho de níquel brilhante, tem a
função principal de oferecer a proteção contra a corrosão, propriamente dita, devido
às suas características mecânicas e químicas. A espessura aplicada normalmente
varia entre 5 m e 15 m. Por fim, a camada de cromo depositada por meio do
banho de cromo hexavalente, tem a função decorativa, a fim de evitar a exposição
do níquel diretamente ao ar, pois, caso isso ocorra, pode haver escurecimento e
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embaçamento da camada de níquel. As camadas aplicadas são delgadas, sendo da
ordem de 0,05 m a 0,3 m (FÖLDES, 1973).
A espessura aplicada varia de acordo com a exigência do cliente, embora
existam normas nacionais e internacionais que norteiam a espessura mínima
permitida em diferentes substratos, para que a peça adquira boa resistência à
corrosão.
As composições aproximadas dos banhos mais comumente utilizados nas
empresas de cromação estão apresentadas na Tabela 3.
Tabela 3 – Composições das soluções químicas utilizadas nas empresas de
cromação
Solução
Desengraxante químico

Composição
aditivos

aproximada

básica,

excetuando-se

os

Desengraxante eletrolítico

60 g/L a 80 g/L de NaOH (em alguns casos, com cerca de
20 g/L a 40 g/L de NaCN e outras substâncias em menores
proporções como metassilicatos e carbonatos)

Ativação ácida

10% v/v de H2SO4

Banho de cobre alcalino

40 g/L CuCN, 55 g/L de NaCN e 10 g/L de NaOH

Banho de cobre ácido

220 g/L de CuSO4 e 60 g/L de H2SO4

Banho de níquel brilhante tipo
Watts

250 g/L de NiSO4, 50 g/L de NiCl2 e 45 g/L de H3BO3

Banho de cromo hexavalente

250 g/L de CrO3 e 2,5 g/L de H2SO4

Fonte: MATTOS (2011).

Como se pode notar, a composição das soluções químicas utilizadas nas
empresas de cromação é considerada extremamente perigosa ao meio ambiente
e à saúde humana, devido à presença de metais pesados, cianeto, cromo
hexavalente, além de ácido e base fortes.

3.2.3 Riscos na Gavanoplastia

Na indústria galvânica, o risco principal é o químico, devido à nocividade dos
compostos manipulados. Os riscos químicos são causados pelos agentes químicos
em estado gasoso e líquido que interagem com tecidos humanos, provocando
alterações na sua estrutura e que podem penetrar no organismo pelo contato com a
pele, por ingestão e pela via respiratória. Os fatores que determinam o risco são a
forma de manipulação dos produtos químicos, a dispersão dos agentes no ambiente
de trabalho e o nível de proteção dos trabalhadores (SESI, 2007).
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A seguir estão citados alguns agentes químicos utilizados na galvanoplastia,
nos processos de cromação, que podem causar sérios danos à saúde humana,
desde que não manipulados com a utilização de equipamentos de proteção
individual (EPIs) e demais cuidados necessários (MATTOS, 2011)
– Hidróxido de sódio: o contato com a pele e olhos produz queimaduras graves e
lesões com possível cegueira. A inalação pode causar queimaduras nas vias
respiratórias e edema pulmonar. A ingestão causa perfuração dos tecidos das
membranas das mucosas da boca, garganta e estômago.
– Cianeto de sódio: causa irritação na garganta e nariz, tosse e dificuldade
respiratória. Acima de certas concentrações variáveis para cada ser humano causa
cefaléia, confusão mental, vertigem, taquicardia, inconsciência e morte.
– Cianeto de cobre: é extremamente irritante aos olhos, causando dor e
queimaduras de córnea. Pode causar irritação no sistema respiratório, alteração na
respiração e edema pulmonar. É altamente tóxico se ingerido, ocasionando dor de
cabeça, perda de consciência, falta de ar, desmaios, parada respiratória e morte.
– Sulfato de níquel: causa irritação e alergia aos olhos, à pele e ao aparelho
respiratório. A inalação prolongada pode provocar graves doenças respiratórias e
danos aos pulmões, irritação e obstrução das vias aéreas. Se for ingerido causa
irritação no trato digestivo, dores abdominais, diarreia, náuseas e vômitos.
– Cloreto de níquel: causa dermatites de contato. É irritante para olhos e mucosas.
A ingestão causa náuseas, vômitos, desconforto abdominal, tontura, fadiga, dor de
cabeça e respiração ofegante.
– Ácido crômico/cromo hexavalente: causa queimaduras graves na pele ou olhos
e, em exposições prolongadas, pode produzir perfuração do septo nasal. É tóxico se
for ingerido ou inalado, podendo causar problemas no trato respiratório, inclusive
câncer. Compostos solúveis de cromo hexavalente são considerados do grupo A1
(cancerígenos) pela American Conference of Industrial Hygienists (ACGIH). Outros
efeitos adversos à saúde associados com a exposição de cromo hexavalente, de
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acordo com o Instituto Nacional de Saúde e Segurança Ocupacional (NIOSH),
incluem irritação da pele ou ulceração, dermatite de contato alérgica, asma
ocupacional,

irritação

nasal

e

ulceração,

perfuração

nasal

septos,

rinite,

sangramento nasal, irritação respiratória, nasal, câncer de seio, irritação ocular,
tímpanos perfurados, danos nos rins, fígado, congestão pulmonar e edema, dor
epigástrica e erosão e descoloração dos dentes.
– Cobre: Em doses adequadas é um mineral essencial ao funcionamento do
organismo humano. Na deficiência de zinco, geralmente o cobre encontra-se
aumentado. O cobre deposita-se preferencialmente no cérebro e no fígado e os
sintomas encontrados são inicialmente decorrentes do comprometimento destes
dois órgãos. Sintomas do excesso de cobre ligados às alterações cerebrais incluem:
distúrbios emocionais, depressão, nervosismo e irritabilidade, sintomas semelhantes
aos do mal de Parkinson e alterações semelhantes à esquizofrenia e a outros
distúrbios psiquiátricos. Outras alterações ligadas ao excesso de cobre são fadiga,
dores musculares e nas juntas, anemia hemolítica, queda de vitamina A, necrose
hepática, icterícia e lesão renal.
– Níquel: o níquel causa irritação e alergia aos olhos, à pele e ao aparelho
respiratório. A inalação prolongada pode provocar graves doenças respiratórias e
danos aos pulmões, irritação e obstrução das vias aéreas. Se ingerido, causa
irritação no trato digestivo, dores abdominais, diarreia, náuseas e vômitos.
3.2.4 Procedimento de Tratamento de Águas Residuárias de Cromação – FísicoQuímico (convencional)

Hoje o tratamento mais difundido e utilizado pelas micro e pequenas
empresas de galvanoplastia é o processo de tratamento físico-químico por
precipitação. Os processos galvanotécnicos geram efluentes residuais gasosos,
líquidos (águas residuárias) e sólidos.
Os efluentes gasosos devem ser captados e enviados a um lavador de gases,
onde serão devidamente dissolvidos e o pH ajustado para 7 (neutralizado), para
depois serem encaminhados para o sistema de tratamento de águas residuárias
(STAR).
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As águas residuárias devem ser direcionadas para o STAR, para serem
tratados por meio de diversos processos químicos como: oxidação, redução,
neutralização, coagulação, floculação e sedimentação, dando origem a uma fase
sólida e outra líquida. A fase líquida é a água residuária tratada e a sólida é o lodo
formado no qual se encontram retidos os elementos poluidores. O lodo, antes de ter
seu destino final, deve ser armazenado e classificado segundo norma NBR
10004:2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
Os procedimentos para tratar os resíduos líquidos industriais consistem
basicamente em quatro etapas:
a) tratar separadamente os cianetos, por oxidação;
b) tratar separadamente o cromo hexavalente, por redução;
c) realizar a quebra da emulsão de óleo solúvel;
d) ajustar o pH, entre 8,5 a 9,0, dos resíduos líquidos, isentos dos resíduos
acima e/ou resultantes dos tratamentos realizados acima, por ajuste de pH
utiliza-se hidróxido de sódio, cal hidratada na faixa adequada para
precipitação de cada um dos metais presentes normalmente na forma de
hidróxidos, com posterior sedimentação/decantação e filtração.
a) A oxidação de cianeto (CN-) para cianato (CNO-) faz-se por adição de cloro livre
ou sob a forma de hipoclorito de sódio ou hipoclorito de cálcio. Este procedimento
deve ser realizado em pH ≥12. O pH nunca deve estar abaixo de 11,5, pois, caso
contrário, forma-se o cloreto de cianogênio (CNCl), um gás tão tóxico quanto o
ácido cianídrico (HCN). Se o pH do meio estiver abaixo de 9,5, forma-se HCN e
pode ocorrer sério risco de vida do operador. O cianato é cerca de 100 vezes
menos nocivo que o cianeto. A quantidade de hipoclorito a acrescentar varia de
acordo com a concentração de cianeto presente na água residuária, portanto, é
ideal realizar uma análise quantitativa de cianeto numa amostra da água a ser
tratada,

para

então

calcular

a

quantidade

de

hipoclorito

a

adicionar

(VALENZUELA, 1999). Estequiometricamente pode-se determinar a quantidade
de hidróxido de sódio e hipoclorito de sódio para oxidação do cianeto, gerando
CO2 e N2.
b) A redução do cromo hexavalente (Cr6+) a cromo trivalente (Cr3+) faz-se por meio
da adição de ácido clorídrico para evitar o aumento da geração de sulfatos com a
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utilização de ácido sulfúrico, controlando-se o pH entre 2,0 e 3,0, e de
metabissulfito de sódio (Na2S2O5), tendo como produto da reação o sulfato de
cromo [Cr2(SO4)3]. Em pH 3,0, a reação leva cerca de 30 minutos; em pH 2,5, leva
cerca de 10 minutos e em pH 2,0, a reação é praticamente instantânea. É
importante ressaltar que, no decorrer da redução, o pH tende a se elevar
(VALENZUELA, 1999)

c) Atualmente a quebra da emulsão de óleo solúvel pode ser feita por diversas
técnicas e deve ser escolhida baseada em experimentos de laboratório, levandose em consideração os custos envolvidos. A aplicação de calor acelera as taxas
de sedimentação e provoca trocas físicas e químicas no sistema coloidal. A
destilação tem sido empregada em algumas emulsões mais estáveis. O ajuste de
pH pode destruir o coloide protetor e permitir a sedimentação. O mesmo resultado
pode, às vezes, ser obtido pela aeração ou coagulação química. A centrifugação
é um método para aumentar as forças de sedimentação e pode ser empregada
só, junto com calor, ou com adição de produtos químicos (VALENZUELA, 1999).

d) Os metais possuem solubilidade variável em meio aquoso dependendo do pH do
meio. A precipitação dos metais é obtida pela adição de diversos agentes
químicos. No caso de solução ácida, altera-se o pH pela adição de um dos
seguintes componentes: leite de cal, soda cáustica, carbonato de sódio ou óxido
de magnésio. Já no caso de solução alcalina, altera-se o pH pela adição de ácido
sulfúrico, ácido clorídrico ou ácido fosfórico. Realizando-se este procedimento,
tem-se a neutralização dos resíduos líquidos. O ajuste do pH tem por objetivo
proporcionar as condições ótimas para a precipitação dos hidróxidos e carbonatos
dos íons metálicos presentes, o que permite sua remoção posterior, por
decantação e/ou filtração (VALENZUELA, 1999). O pH ideal para decantação
e/ou filtração está especificado na Tabela 4.
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Tabela 4 –

Limite de solubilidade de metais pesados de acordo com a variação
de pH

Potencial
Hidrogeniônico (pH)
6,5
7,0
8,0
8,5
9,0
10,0

Concentração dos metais em solução após a precipitação (mg/L)
Ferro III
Níquel*
Cromo III
Zinco*
Cádmio*
Cobre*
0,8
19,2
17,8
18,5
19,2
11,0
0,4
18,9
13,7
17,8
18,4
5,8
0,0
10,8
7,1
9,1
15,2
2,4
0,0
2,3
5,0
1,6
4,8
1,7
0,0
0,6
3,4
1,5
0,9
1,2
0,0
0,0
0,3
8,4
0,0
0,4

* Números de oxidação não definidos; FONTE: ATKINS & JONES (2007)

d.1 Coagulação

As impurezas das águas a serem tratadas apresentam, na maior parte dos
casos, carga superficial negativa, impedindo que as mesmas aproximem-se uma das
outras.
Para que estas impurezas possam ser removidas, é preciso alterar suas
características físico-químicas, por meio de um processo de coagulação, geralmente
realizado com sais de alumínio ou de ferro, como, por exemplo, Al2(SO4)3 ou FeCl3,
dos quais resultam dois fenômenos.
O primeiro, essencialmente químico, consiste nas reações do coagulante com
a água e na formação de espécies hidrolisadas com carga positiva. Depende da
concentração do metal e do pH final da mistura. O segundo, fundamentalmente
físico, consiste no transporte das espécies hidrolisadas, para que haja contato com
as impurezas presentes na água.
A velocidade deste processo depende das características de pH, temperatura,
quantidade de impurezas, agitação, tempo de reação etc. Usualmente 10 minutos é
tempo suficiente para que ocorra o contato das espécies com carga diferente,
formando coágulos (VALENZUELA, 1999).

d.2 Floculação

Para

auxiliar

nesta

etapa,

utilizam-se

tanto

polímeros

sintéticos

(polieletrólitos), como os naturais (amidos em geral), para que as partículas se
aglomerem em partículas maiores, formando flocos, que facilitam na sedimentação
ou decantação e filtração (VALENZUELA, 1999).
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Como mencionado anteriormente, o uso de polieletrólitos nos STARs, na
atualidade, é de grande ajuda e importância. Estes compostos são excelentes
auxiliadores de coagulação e floculação, diminuindo o tempo de sedimentação no
reator ou decantador, além de acelerar o processo de clarificação do sobrenadante
(água tratada).
Estes polímeros podem ser encontrados na forma líquida ou sólida. São
divididos em: catiônicos, aniônicos, não-aniônicos e combinação entre estes; todos
solúveis em água. Quimicamente, os polieletrólitos são formados de moléculas de
poliacrilamida com alta massa molecular, com uma profusão de cargas elétricas ao
longo da molécula. Se as cargas forem negativas, atrairão cargas elétricas positivas,
propiciando a formação de flocos grandes e densos, o que permite uma decantação
e clarificação rápida e completa (VALENZUELA, 1999).

d.3 Sedimentação/Decantação

A nucleação das partículas compostas por hidróxidos, carbonatos e sulfatos
na coagulação e floculação, permite que, forme-se um precipitado e um
sobrenadante em minutos. O sobrenadante é chamado de líquido tratado e
clarificado e o precipitado, de lodo. Após a nucleação com os polieletrólitos, a
sedimentação/decantação dos flocos ocorre sem agitação. Com o passar do tempo
os flocos aumentam sua densidade e por força da gravidade se acumulam no fundo
do tanque de tratamento (VALENZUELA, 1999).

d.4 Filtração

A filtração é o processo físico de separação de partículas sólidas do meio
líquido. É realizada pela passagem da mistura sólido-líquido por um meio poroso
responsável pela retenção física das partículas sólidas. Pode ser utilizada também
em processos de concentração de sólidos como aqueles destinados ao tratamento
do lodo resultante dos processos de decantação como, por exemplo, os sistemas de
filtro prensa para desidratação do lodo. (VALENZUELA, 1999).
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d.5 Ajuste do potencial hidrogeniônico (pH)

Muitas vezes o pH da água residuária após o tratamento pode situar-se fora
da faixa de valores exigidos legalmente, entre 6 e 10, conforme o artigo 19 A do
Decreto 8468/76 alterado pelo 15.425/80, ficando fora das condições e padrões de
lançamento e, portanto, pode ser necessário um acerto de pH final, usualmente
realizado com ácido. Caso o lançamento em sistema público de esgotos (artigo 19A
do Decreto 15.425/80) deve-se evitar o uso de reagente no tratamento contendo o
radical SO2-4 (ácido sulfúrico, sulfato de alumínio, etc), pois consta na legislação um
padrão de emissão deste ânion para lançamento em 1000 mg/L de sulfatos (SO2-4).
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4 METODOLOGIA

O presente estudo foi desenvolvido com base no levantamento de dados em
campo, por entrevistas realizadas em um conjunto de micro e pequenas empresas
de cromação situadas na zona leste do município de São Paulo. Foi avaliada a
situação destas indústrias em termos socioeconômicos e ambientais, dando-se
ênfase aos fatores relacionados à geração das águas residuárias, com o objetivo de
avaliar a qualidade do tratamento das águas residuárias geradas e apresentar
melhores alternativas de tratamento para o setor de cromação.

4.1 Levantamento de dados nas empresas de galvanoplastia da zona leste do
município de São Paulo

4.1.1 Seleção das empresas

Inicialmente, o setor de cromação foi selecionado para o estudo, devido ao
seu potencial de risco ambiental com a utilização de insumos, como por exemplo:
ácido clorídrico, ácido sulfúrico e hidróxido de sódio, cianeto de sódio, ácido crômico,
sulfato de níquel e sulfato de cobre. Pelas atividades executadas pelo PRUMO/TS,
que atua intensamente junto aos processos de galvanoplastia, observou-se uma
concentração das indústrias do setor de cromação na zona leste do município de
São Paulo, que, como anteriormente mencionado, é a região de maior densidade
demográfica do município e merece atenção detalhada direcionada às questões
voltadas ao meio ambiente.
Dentre as empresas atendidas pelo PRUMO/TS, foram selecionadas 20
empresas localizadas na zona leste do Município de São de Paulo e cuja atividade
concentra-se no processo de cromação. Da amostra selecionada, 85% dos
estabelecimentos (17 empresas) contribuíram com este estudo, atendendo à
solicitação quanto à verificação de sua forma de atuação, principalmente, no que
tange a geração de suas águas residuárias.
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4.1.2 Levantamento de dados relativos à geração de águas residuárias galvânicas

Para o estudo, as empresas responderam a um questionário estruturado
elaborado a partir da adaptação do questionário utilizado pelo PRUMO/TS.
Este questionário foi direcionado para a coleta de dados que permitisse
fornecer um panorama da atuação socioeconômica, produtiva e ambiental destas
empresas na zona leste da cidade de São Paulo, tendo como foco a geração dos
efluentes galvânicos. O questionário, na íntegra, está apresentado no APÊNDICE.
As empresas visitadas foram numeradas de 1 a 17 e suas localizações
aproximadas estão apresentadas na Figura 7. Apesar de todas terem aceitado
mencionar seus nomes no trabalho, suas identidades foram preservadas com o
objetivo de não privilegiar qualquer empresa ou exacerbar qualquer tipo de
concorrência. Devido à similaridade entre as situações encontradas e à
complexidade na coleta e análise das amostras, foram selecionadas aleatoriamente
duas empresas dentre aquelas visitas, para a determinação das concentrações de
cromo total, cromo hexavalente, níquel e cobre nas águas residuárias do processo e
nas águas residuárias tratada proveniente do sistema físico-químico de tratamento
de águas residuárias industriais. As concentrações obtidas foram comparadas aos
valores máximos de referência permitidos pelo artigo 19 A da regulamentada lei
Estadual 997/76, aprovada pelo Decreto 8468/76 e alterada pelo Decreto 15.425/80.
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Figura 7 – Localidade das empresas visitadas. Fonte: Elaborado pelo autor
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4.1.3 Coleta das amostras das águas residuárias

Foram coletadas amostras simples das águas residuárias geradas na
produção, nos tanques de armazenagem e nos tanques de tratamento após
tratamento químico. A coleta das amostras foi realizada segundo Standard Methods
for the Examination of Water and Wastewater – Collection and Preservation of
Samples 1060B, 2005 com objetivo de preservar as mesmas condições do momento
da coleta.
As amostras das águas residuárias foram armazenadas em frascos plásticos
de 1 L, sem uso prévio, com tampa e lacre para vedação. Para garantir a
solubilização dos metais após a coleta adicionou-se 5 mL de solução de ácido nítrico
de concentração 5 % à amostra coletada e providenciou-se seu armazenamento em
geladeira à 4 ºC até o momento da análise.

4.2 Métodos Utilizados

São descritos nos itens 4.2.1 a 4.2.4. os principais métodos utilizados para o
desenvolvimento do presente trabalho: espectrometria de plasma para quantificação
de cromo total, níquel, cobre e possíveis elementos preponderantes que poderão ter
relevância no estudo e espectroscopia de absorção ultravioleta para quantificação
de cromo hexavalente nas águas residuárias bruta e após tratamento físico-químico
realizado pelas empresas selecionadas.

4.2.1 Espectrometria de Plasma (ICP)

A técnica de espectrometria de emissão atômica de plasma utiliza atomizador
para converter os componentes das amostras em átomos ou íons elementares e
neste processo excitam uma fração destas espécies a elevados estados eletrônicos.
O plasma é um gás ionizado constituído de elétrons livres, íons e átomos neutros,
em proporções variadas e que apresenta um comportamento coletivo. Devido à
energia cinética das partículas que constitui o plasma, este é hoje identificável como
sendo o 4o estado da matéria, representando 99,99% da matéria visível do Universo.
Três principais fenômenos caracterizam a matéria no estado de plasma: emissão de
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radiação eletromagnética, blindagem do campo elétrico das cargas e oscilações
coletivas devido às forças coulombianas. (SKOOG, et al. 2008.)
Devido à alta temperatura do plasma, por volta de 10.000 K, em contato com
o elemento possibilita a determinação de modo extremamente sensível de alguns
elementos que, normalmente, apresentam grandes dificuldades em outras técnicas
analíticas. Essa sensibilidade é obtida pela alta energia de excitação do plasma nos
elétrons dos átomos no material analisado. Podem-se citar como exemplos os
metais refratários, terras raras e elementos leves.
O processo de emissão de uma amostra no ICP inicia-se em um grupo
complexo de eventos que deve ocorrer para converter o material dissolvido pela
digestão da amostra até a emissão de átomos livres e íons no plasma.
As soluções são introduzidas em forma de aerosol em um plasma de argônio
e os teores de cromo, níquel e cobre são determinados por comparação entre a
emissão do elemento presente na solução da amostra e a emissão das soluções da
curva analítica no respectivo comprimento de onda dado pelo monocromador, que é
o detector utilizado na técnica em questão. O espectrômetro de emissão atômica de
plasma é uma técnica quantitativa de metais com baixos limites de quantificação e
detecção, podendo assim determinar quase todos os elementos da tabela periódica.
(MANNING, et al. 1997.)
No presente trabalho, foram determinadas as concentrações dos metais
cromo (Cr), níquel (Ni), cobre (Cu), cromo hexavalente (Cr6+) e possíveis elementos
preponderantes, ou seja, elementos que poderão ser quantificados em grandes
proporções podendo ser relevantes para o estudo dependendo da sua característica
química, diretamente na solução digerida, usando o espectrômetro de emissão
atômica com plasma de argônio indutivamente acoplado. Os comprimentos de onda
utilizados para cada metal e seus respectivos limites de quantificação estão
apresentados na Tabela 5.
Tabela 5 – Comprimentos de onda utilizados e limites de quantificação
Elementos

(nm)

Limite de quantificação (mg/L)

Cr

267.716

0,01

Ni

231.604

0,05

Cu

324.754

0,05
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4.2.2 Determinação de cromo total, cobre, níquel e elementos preponderantes

Em béquer de 100 mL foram pesados, em balança analítica, cerca de 1,0 g de
amostra homogeneizada e foram adicionados 5,0 mL de HNO 3 concentrado e 3 mL
de HCl 10%. Após homogeneização em temperatura ambiente, a amostra foi levada
a chapa elétrica de aquecimento. Após digestão da amostra e resfriamento, o
volume da amostra foi levado a 50 mL (em balão volumétrico) com água deionizada
e foi efetuada filtração em papel de filtro quantitativo Whatman 42. A filtração se faz
necessária para evitar entupimento do nebulizador do espectrômetro de emissão
atômica, devido à possível presença de resíduos.

4.2.3 Espectroscopia de absorção Ultravioleta

Segundo Cienfuegos et al. (2000) a radiação eletromagnética de comprimento
de onda menor que a luz visível e maior que os raios X são chamados de luz ou
radiação ultravioleta. A luz ultravioleta (UV) é produzida em alguns processos que
geram transição da luz visível em átomos, no qual, um elétron de estado mais
energético retorna para um estado energético de menor energia.
Os elétrons giram em torno de seus núcleos em níveis definidos de energia,
de acordo com a teoria quântica. Os elétrons encontram-se no estado fundamental,
nesse estado eles podem absorver energia radiante, passando a um estado
energético excitado. Esse fenômeno recebe o nome de excitação eletrônica e, para
que se produza a radiação, deve pertencer à região UV do espectro
eletromagnético.
Segundo Cienfuegos et al. (2000), a energia absorvida depende da diferença
de energia entre o estado fundamental e o estado excitado. Quanto menor for à
diferença, maior será o comprimento de onda de absorção. O excesso de energia
acumulado no estado excitado pode provocar dissociação ou ionização da molécula
ou pode, ainda, ser reemitido na forma de calor ou e luz. A emissão de luz resulta na
fluorescência ou fosforescência.
Um espectrofotômetro é constituído basicamente de fonte, monocromador,
fotômetro, área da amostra e detector, conforme Figura 08.
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Fonte luminosa

Monocromador

Cubeta

Sistema fotométrico

Figura 08 – Ilustração do sistema de detecção
O método utilizado para determinar de um modo quantitativo a concentração
de substâncias em solução que absorvem radiação, utiliza a Lei de Beer-Lambert:
(equação 1)

,

(eq.1)

Onde A é a absorbância medida, 0 é a intensidade da luz incidente a um
dado comprimento de onda, I é a intensidade transmitida pelo material, L é o
caminho óptico pelo material (distância que a luz percorreu pelo material), ε é uma
constante conhecida como absorbtividade molar (a qual varia de substância para
substância), e c é a concentração da substância em (mol/L).

4.2.4 Determinação de cromo hexavalente

Para determinação do cromo hexavalente, tomou-se uma alíquota dos
efluentes e filtrou-se em membrana com abertura de 0,45 mm. O valor do pH foi
ajustado entre 8,0 e 8,5 com algumas gotas de solução de ácido fosfórico 1:19. Uma
alíquota da amostra filtrada e com pH ajustado, mais 0,5 mL de solução de
difenilcarbazida, foram transferidas para um balão volumétrico de 100 mL.
Aguardou-se 15 minutos para completo desenvolvimento da cor.
Determina-se, então, a concentração de cromo hexavalente em mg/L nos
efluentes utilizando como referência à absorbância obtida dos padrões na curva
analítica e cubeta de quartzo de 1 cm no comprimento de onda 590 nm.
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5 RESULTADOS

Durante a visita nas empresas para execução do questionário e coleta das
águas residuárias, notou-se a baixa escolaridade tanto nos funcionários da parte
administrativa quanto daqueles ligados diretamente à produção. A pouca
capacitação reflete a falta de conhecimento de ferramentas que colaborariam para a
gestão mais eficiente das indústrias quer seja tecnicamente com necessidade de
atualização tecnológica, quer seja pelo uso de ferramentas de gestão administrativa
e ambientais para direcionar as empresas à sustentabilidade.
Nas 17 empresas visitadas, observou-se que apenas 03 delas possuíam ISO
9001 e nenhuma possuía ISO 14001, ferramentas que auxiliariam o correto
planejamento das diversas áreas da empresa. A falta desse planejamento e a
ausência dessas ferramentas colaboram para que os empresários não sejam
capazes de alcançar um grau adequado de controle em diversos setores de suas
indústrias como o tratamento das águas residuárias, os gastos com o tratamento, a
geração de resíduos, a compra de insumos, o estoque, os gastos com a produção
de peças. De forma geral isso se traduz na potencial perda de clientes por falta
dessas acreditações e falta de competitividade no mercado.
Todas as 17 empresas possuíam sistemas de tratamento de águas
residuárias (STAR) instalados. Porém, notou-se que em nenhuma das empresas
houve preocupação com o dimensionamento adequado da área para o STAR,
conforme Figura 9.

tanques de tratamento

armazenamento
dos produtos

Figura 9 – Aspecto comumente encontrado para o STAR, denotando
dimensionamento inadequado. Fonte: Elaborado pelo autor
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Observa-se também que, pela falta de espaço, os empresários se veem
obrigados a enterrar seus tanques de armazenagem de resíduos líquidos e instalar
bombas para levar os resíduos líquidos armazenados para os tanques de
tratamento. Essa configuração aumenta a possibilidade de ocorrência de
vazamentos dos resíduos e a probabilidade de sua infiltração ou dispersão pelo piso
e, consequentemente, contaminação de solo e lençol d’água raso da bacia
hidrográfica do rio Aricanduva.
Nas entrevistas realizadas, notou-se a priorização de investimentos na área
de produção. Somente após algum tempo em funcionamento, os empresários
preocuparam-se com a instalação dos STARs, valendo-se de pequenos espaços
ainda não ocupados na área de produção.
A instalação dos STARs dá-se, na quase totalidade dos casos, pela
necessidade de obtenção de licenças ambientais, por exigência dos seus
compradores sob pena de desligamento desses clientes e fiscalizações da CETESB.
Como nenhuma das empresas possui sistema qualidade ISO 14001:2004
implementado, em nenhuma das 17 empresas entrevistadas foi encontrada a
existência de sistema de gestão ambiental (SGA).
Sem a implementação do SGA, nenhuma das 17 empresas controlava a
qualidade

do

tratamento

de

suas

águas

residuárias.

A

maioria

dos

empresários/operadores do STAR entrevistados controlava apenas dois parâmetros
nas águas residuárias: cor e pH, parâmetros de fácil controle e que não
proporcionam correlação direta com os demais parâmetros de interesse para esse
tipo de água residuária. Após a verificação de cor e pH, as águas residuárias eram
descartadas na rede coletora de esgoto sem a verificação do atendimento aos
demais parâmetros exigidos pelo artigo 19 A do Decreto 8468/76 alterado pelo
15.425/80.
Análises completas dos parâmetros descritores de qualidade das águas
residuárias tratadas somente eram realizadas por ocasião da necessidade de
renovação das licenças.
A caracterização do porte operacional da empresa foi realizada a partir das
informações do número de funcionários total e daqueles empregados diretamente na
produção. Os resultados obtidos podem ser visualizados no Gráfico 1.
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Gráfico 1 – Número de funcionários X Número de funcionários na produção

Pode-se obsevar, por meio da comparação do número total de funcionários
com o número de funcionários na produção, que, em algumas empresas, todos os
funcionários trabalham na produção. A estrutura enxuta das empresas dificulta a
possibilidade da existência de funcionários dedicados à atividades específicas
marginais à área de produção como garantia da qualidade, administração e gestão
de recursos humanos e aos cuidados ambientais.
Sem funcionários dedicados a essas áreas, as cromações não conseguem se
organizar para obtenção das acreditações ISO 9001:2008 e 14001:2004, e acabam
por deixar de controlar de forma eficaz o estoque de insumos galvânicos, o gasto de
insumos com a produção, gasto de insumos para o tratamento das águas
residuárias, o gerenciamento dos resíduos sólidos gerados, etc. Essa falta de
controle reflete, entre outros, na perda do poder de compra com os fornecedores de
insumos galvânicos, pois quando compram insumos em pequenas quantidades para
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suprir urgências da área produtiva e, se não for por uma necessidade de licenças
ambientais ou legislação, as cromações não substituem seus insumos por insumos
menos impactantes ao meio ambiente, mas de aquisição mais difícil, já que as
compras em pequenas quantidades podem não tornar esses processos competitivos
com processos tecnologicamente mais avançados e menos agressivos, mas ainda
menos disponíveis no mercado.
Para a caracterização das empresas, além do número de funcionários, foi
solicitada informação a respeito dos insumos básicos necessários à produção:
volume de água consumido e energia elétrica. O volume consumido de água foi
solicitado sob a forma de consumo mensal. Os resultados obtidos para esses
parâmetros podem ser visualizados na Tabela 6
Tabela 6 – Consumo de água e energia elétrica em relação ao número de
funcionários
Empresa

Consumo mensal de
3
água (m )

Consumo mensal de energia
(kWh)

Número de
funcionários

1

Não Informado

Não Informado

17

2

Não Informado

17.262

56

3

50

15.231

32

4

Não Informado

Não Informado

52

5

64

6.854

44

6

66

7.362

30

7

51

8.885

11

8

34

13.200

15

9

81

8.816

16

10

405

22.846

26

11

51

12.692

17

12

127

13.962

28

13

76

12.692

9

14

76

19.038

18

15

25

12.692

42

16

Não Informado

Não Informado

23

17

80

14.000

18

Pode-se observar o grande consumo de água e energia elétrica nas
empresas entrevistadas em relação ao número de funcionários. Fato evidenciado
principalmente pela falta de planejamento da rede hidráulica e elétrica da produção e
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na utilização de equipamentos antigos, como retificadores, nos processos
galvânicos.
Outro fato que contribui para o grande consumo de água nas empresas seria
ausência de sistemas de lavagens mais eficientes e que reduzam o consumo de
água, como por exemplo: sistema de lavagem por cascata, canalização segregada
por tipo de processos compatíveis para o tratamento posterior e sua reutilização no
próprio processo. A lavagem em cascata é uma das maneiras mais eficientes de se
reduzir a produção de efluentes, e até mesmo o consumo de água, no setor
industrial galvânico. A Figura 10 ilustra este tipo de lavagem das peças.

Figura 10 – Sistema de lavagem das peças por cascata. Fonte: Elaborado pelo
autor

Neste tipo de lavagem, as peças saem do banho e passam por tanques
sucessivos com água de lavagem (neste caso três) dispostos em série. Com o
tempo, ocorre o aumento da concentração de sais e metais na água dos tanques,
sendo no primeiro tanque a ocorrência das maiores concentração e no terceiro a
ocorrência das menores concentrações.
Com o aumento da concentração de sais e metais a água de lavagem,
contida no primeiro tanque pode ser utilizada, após devidamente analisada, como
água de reposição no tanque de banho, colaborando para o reforço tanto do volume
de água, quanto das concentrações de íons metálicos do banho de cromo. Parte da
água que foi retirada do primeiro tanque deve ser reposta pela água do segundo
tanque e a água do segundo tanque deve ser reposta pela água do primeiro e assim
sucessivamente. No caso do último tanque, seu volume é acertado pela reposição
de água nova.
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A utilização dos banhos em cascata, apesar de tecnicamente indicada, causa
reações negativas nos empresários, pois acreditam que gastariam mais água
reutilizando a água tratada e poderiam, possivelmente, contaminar seus banhos ou
água de lavagem com algum elemento presente na água.
Com a instalação desse sistema de lavagem, além da economia de água, o
empresário terá menos arraste da solução de um banho para o outro o que pode
diminuir o retrabalho de peças por motivos de aspereza, desplacamento das
camadas depositadas e bolhas no revestimento, pois evitará possíveis sujidades e
incrustações entre as camadas de revestimento. O sistema de lavagem em cascata
também tem potencial para aumentar a qualidade e produtividade pois tende a
diminuir a necessidade do retrabalho abrindo espaço na produção para a
manufatura de peças novas.
De forma a permitir a caracterização do volume dos efluentes gerados, foi
solicitado aos entrevistados informação quanto ao volume de água residuária gerado
pelo processo de cromação. A relação entre consumo de água e o volume gerado

empresa
s

de água residuária está apresentada no Gráfico 2.

Volume (m3)
Gráfico 2 – Consumo de água potável e volume de água residuária gerado por mês
(m3)
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Por meio da relação entre o consumo de água e o volume de água residuária
do processo de cromação, pode-se observar que as empresas relatam gerar volume
de água residuária bastante inferior ao volume de água potável consumido.
A diferença entre os volumes consumidos e descartados deve-se,
provavelmente, ao tipo de processo utilizado por cada empresa, à presença de
maior ou menor número de tanques de lavagem, diferenças no sistema de lavagem,
quantidade, tipo e geometria de peças produzidas, arraste de soluções para fora dos
banhos, índice de retrabalho por problemas no tratamento superficial, perdas por
evaporação, etc. Não se pode descartar a possibilidade de imprecisão nos dados
fornecidos pela ausência de registros ou eventuais descartes não contabilizados
pelos entrevistados.
O potencial poluidor das empresas foi caracterizado também com base nos
volumes de água residuária e resíduos sólidos gerados conforme informações
fornecidas pelos questionários (Tabela 7) e, no Gráfico 3, estão apresentadas as
quantidade de resíduo sólido gerado por mês.
Tabela 7 – Volume de água residuária e quantidade de lodo galvânico gerado por
mês
Empresa

Volume de água residuária
3
gerada (m /mês)

Quantidade de lodo galvânico
gerado (kg/mês)

1

15

Não Informado

2

22

33

3

18

416

4

20

Não Informado

5

13

Não Informado

6

18

67

7

20

334

8

15

17

9

10

834

10

15

720

11

20

600

12

20

125

13

12

84

14

25

168

15

18

336

16

5

17

17

10

667

m³/mês
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Empresa
s
Gráfico 3 - Volume de resíduo sólido galvânico gerado por mês
Observa-se que três empresas não sabem quanto geram de resíduo sólido e
também nota-se a grande variação na quantidade de resíduo sólido gerado por mês
quando realizada a comparação entre as empresas. Além disso, não foi possível
estabelecer nenhuma correlação entre os volumes gerados de resíduo sólido e de
água residuária. A diferença nos volumes de resíduo sólido gerados entre as
empresas pode ser devida, em parte, à diferença nos processos produtivos
empregados, diferença de características e número de peças produzidas, não é
descartada a imprecisão quanto às informação fornecidas.
O resíduo sólido, em algumas empresas, é armazenado diretamente em
tambores de 200 L, sem saco específico de acondicionamento, sem identificação e
sem local adequado (Figura 11). Algumas empresas utilizavam sacos por dentro dos
tambores, porém sem identificação e rotulagem. Os tambores ficam geralmente nos
espaços vazios na própria área de tratamento.
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Figura 11 – Tambor para armazenamento
de resíduo sólido sem saco plástico. Fonte:
Elaborado pelo autor
O resíduo sólido na maioria das empresas avaliadas é armazenado com teor
de umidade bastante elevado, pois a maioria não possui filtro-prensa para remover a
fase líquida ainda presente. A remoção de umidade usualmente é realizada em
leitos de secagem improvisados (Figura 12), na maioria das vezes no mesmo
ambiente onde é realizada a produção, sem a exaustão necessária e sem projeto
adequado, o que colabora para o aumento da insalubridade e periculosidade do
ambiente de trabalho.

Figura 12 – Leito de secagem feito de caixa d’água de fibrocimento. Fonte: Elaborado pelo autor
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Segundo informações obtidas durante as entrevistas, a remoção dos resíduos
sólidos armazenados nas indústrias é realizada por empresas especializadas em
tratamento de resíduos, contratadas para realizar a coleta, tratamento e descarte do
material armazenado. Como o resíduo sólido na maioria das vezes está com grande
quantidade de água, os empresários acabam pagando por esse excesso de peso,
podendo chegar 40% a mais para tratar os seus resíduos, já que o serviço é cobrado
por quilo de material retirado.
Quando questionados sobre o conhecimento a respeito de que destino era
dado ao resíduo pelas empresas terceirizadas contratadas para sua remoção,
nenhum dos entrevistados disse ter ciência do processo empregado e do destino
final dado ao resíduo.
Também foi considerado como parcela componente do potencial poluidor
desse setor industrial para o entorno e funcionários, o volume dos banhos
concentrados para pré-tratamento superficial e tratamento superficial presentes nas
produções, conforme informações fornecidas pelos questionários e transcritas na
Tabela 8 e Gráfico 4.
Tabela 8 – Volume dos banhos utilizados na produção
Empresa

Desengraxante
3
(m )

Água de
lavagem
3
(m )

Cobre
alcalino
3
(m )

Cobre
3
ácido (m )

Níquel (m )

Cromo VI
3
(m )

1

0,3

2,4

1

2

2

1

2

1,2

5

5

4

2

5

3

0,6

3,5

1

2

4

0,5

4

3

4

2,1

5

3

0,5

5

0,6

2,5

0,8

4

4

1

6

2

2,4

2

2

2

1

7

2

3

2

2

2

1

8

2

0,8

1

2

2

1

9

2

1

2

3

2

0,5

10

2

4

2,5

5

5

0,5

11

2

2

1

2

2

0,5

12

3,2

2,4

4,8

5

6

1,8

13

2,4

2

2

3

3

0,5

14

1,5

4

1

2

2

0,5

15

1,5

5

1

2

2

1

16

1,5

0,5

2

2

2

1

17

2,5

3

2,4

2

2,4

1

3

Empresa
s

55

Volume (m3)

Gráfico 4 – Volumes dos banhos na produção (m3)
Pode-se observar que as empresas de cromação possuem grandes volumes
de banhos utilizados na produção. Os banhos de eletrodeposição são soluções
ácidas ou básicas com concentração de metais elevadas e de fácil solubilização em
meio aquoso. Como as empresas de cromação são de micro e pequeno porte e
estão instaladas em residências parcialmente adaptadas para a produção de peças
cromadas, tornam-se um grande potencial de impacto ambiental para o entorno.
Como a região da zona Leste do município de São Paulo tem características
hidrológicas e urbanísticas que favorecem a ocorrência de enchentes, na época de
chuvas, no verão, aumenta a possibilidade das indústrias de cromação serem
invadidas pelas águas das enchentes causando o arraste de seus banhos
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concentrados para o entorno, com a possibilidade de afetar toda a população
circunvizinha.
Além das informações extraídas por meio do questionário foram realizadas
análises químicas, por meio de espectrometria de plasma e especfotômetria de UVvisível, nas águas residuárias não tratadas e tratadas de duas empresas escolhidas
aleatoriamente e denominadas por empresa A e B, com objetivo de melhor
compreender as concentrações dos elementos cobre, níquel, cromo e outros
possíveis elementos preponderantes. Os resultados obtidos para as concentrações
dos elementos de interesse nas amostras coletadas estão apresentados nas
Tabelas 9 e 10 e Gráficos 5 e 6.
Tabela 9 – Concentração de metais nas águas residuárias da empresa A
Elementos

Concentração
dos metais na
água residuária
tratada (mg/L)
4,99 ± 0,16
3,28 ± 0,29
8,27 ± 0,19
<0,10
4,53 ± 0,63
117,0 ± 1,0
17,43 ± 0,66
8,44 ± 0,13

Especificação
Art. 19A
(mg/L)
5,00
1,50
1,50
1,50
5,00
2,00
5,00
15,00

mg/L

Boro (B)
Chumbo (Pb)
Cobre (Cu)
6+
Cromo IV (Cr )
Cromo total (Cr)
Níquel (Ni)
Zinco (Zn)
Ferro (Fe)

Concentração dos metais nos efluentes
sem tratamento (mg/L)
Tanque de
Tanque de
Tanque geral
Cu
Cr
0,27 ± 0,04
6,88 ± 0,13
4,1 ± 0,3
1,03 ± 0,03
1,04 ± 0,12
8,6 ± 0,1
35,0 ± 3,0
0,070 ± 0,001
92 ± 7
0,10 ± 0,01
298 ± 1
<0,10
1,05 ± 0,19
361,0 ± 4,0
15 ± 2
8,01 ± 0,69
85,2 ± 3,0
558 ± 25
22,0 ± 1,0
15,23 ± 0,52
57,0 ± 2,0
7,99 ± 0,81
2,08 ± 0,10
51,5 ± 5,0

Concentração (mg/L) dos metais no efluente
tratado da empresa A

Especificação segundo Artigo 19A do Decreto
8468/76 alterado pelo 15.425/80

Gráfico 5 – Concentração (mg/L) dos metais no efluente tratado em
comparação ao especificado pelo Artigo 19 A do Decreto 8468/76 alterado pelo
15.425/80
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Observando os resultados obtidos nas águas residuárias sem tratamento da
empresa A, no tanque de armazenamento com a designação “Tanque de Cobre”,
que recebe, segundo informações recebidas, águas residuária dos processos
alcalinos e com a presença de cianeto, os elementos: cobre, níquel e zinco estão em
desacordo com os padrões de emissão permitidos para esses parâmetros pela
legislação vigente.
No tanque de armazenamento com a designação “Tanque de Cromo” que
recebe as águas residuárias dos processos ácidos, com a presença de cromo
hexavalente, os elementos: boro, cromo total, cromo hexavalente, níquel e zinco
apresentam-se em concentrações acima daquelas permitidas para os padrões de
emissão determinados pela legislação.
No tanque de armazenamento com a designação “Tanque Geral”, que recebe
água residuária de “outros setores”, os elementos: chumbo, cobre, cromo total,
níquel, zinco e ferro foram encontrados em concentrações acima daquelas
permitidas pela legislação para os parâmetros de emissão.
Como os tanques de armazenamento de água residuária são enterrados, por
falta de planejamento no dimensionamento do STAR, junto à produção, tornam-se
um ponto poluidor em potencial já que existe a possibilidade de contaminação do
terreno e lençol freático raso, por possíveis vazamentos, falta de estanqueidade dos
tanques, possibilidade de ruptura ou falha na sua estrutura.
Em relação aos resultados obtidos na água residuária após o tratamento
físico-químico, os elementos: chumbo, cobre, cromo total, níquel e zinco
apresentaram concentrações superiores ao permitido pelo padrão de emissão
vigente. A concentração de boro verificada encontra-se no limite máximo permitido
pela legislação.
Comparando-se os resultados das concentrações na água residuária antes do
tratamento com aqueles obtidos após o tratamento, houve redução de 55% para o
boro, 67% para o chumbo, 93% para o cobre, 99% para o cromo hexavalente, 98%
cromo total, 82% para o níquel; 81% para o zinco e 86% para o ferro.
Todos os elementos encontrados na água residuária em concentrações
superiores ao limite especificado pela legislação são tóxicos e causam diversos
efeitos colaterais após o contato, inalação ou ingestão humana como: dermatite,
úlcera, câncer, tumor e etc.
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Os resultados obtidos para as análises laboratoriais a partir das amostras
coletadas na empresa B podem ser vistos na Tabela 11 e Gráfico 6.
Tabela 10 – Concentração de metais nas águas residuárias da empresa B

Elementos

Boro (B)
Chumbo (Pb)
Cobre (Cu)
6+

Concentração dos metais no
efluente tratado (mg/L)
Efluente de
Cr
13,3 ± 0,5
0,10 ± 0,05

Efluente geral

Especificação Art.
19A
(mg/L)

6,1 ± 0,1
<0,05

5,00
1,50

708 ± 10

3027 ± 20

422 ± 5

1,9 ± 0,1

1,50

278,5 ± 0,1
4377 ± 350
3,6 ± 0,2
410 ± 90
180 ± 15

0,7 ± 0,1
1314 ± 308
221 ± 10
2216 ± 260
266 ± 35

0,3 ± 0,1
450 ± 105
998 ± 85
92 ± 8
227 ± 20

0,012 ± 0,001
0,44 ± 0,05
0,18 ± 0,02
0,73 ± 0,07
0,17 ± 0, 02

1,50
5,00
15,0
2,00
5,00

mg/L

Cromo IV (Cr )
Cromo total (Cr)
Ferro (Fe)
Níquel (Ni)
Zinco (Zn)

Concentração dos metais
nos efluentes sem
tratamento (mg/L)
Efluente de
Efluente geral
Cr
53 ± 10
130 ± 30
0,35 ± 0,05
0,43 ± 0,04

Concentração (mg/L) dos metais no efluente tratado
da empresa B

Especificação segundo Artigo 19A do Decreto
8468/76 alterado pelo 15.425/80

Gráfico 6 – Concentração (mg/L) dos metais no efluente tratado em
comparação ao especificado pelo Artigo 19A Decreto 8468/76 alterado pelo
15.425/80
Observando os resultados obtidos nas águas residuárias sem tratamento da
empresa B, no tanque de armazenamento com a designação “Efluente de Cromo”,
que recebe as águas residuárias dos processos ácidos, com a presença de cromo
hexavalente, as concentrações encontradas para os elementos: boro, cromo total,
cromo hexavalente, cobre, níquel e zinco estão acima daquelas permitidas para o
parâmetro de emissão determinado pela legislação.
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No tanque de armazenamento com a designação “Efluente Geral”, que recebe
água residuária dos processos alcalinos, com a presença de cianeto, foram
encontradas concentrações acima das permitidas pela legislação vigente para
emissões para os elementos: boro, cromo total, cobre, ferro níquel e zinco.
Em relação aos resultados obtidos na água residuária após o tratamento
físico-químico, as águas contidas no tanque de tratamento denominado “Efluente de
Cromo” apresentaram concentrações dos elementos: boro, cobre, cromo total, ferro,
níquel e zinco acima daquela permitida para os padrões de emissão determinados
pela legislação. No tanque de tratamento denominado “Efluente Geral”, apenas a
concentração de boro foi detectada acima daquela permitida pelo padrão de
emissão determinados pela legislação. A empresa B realiza o tratamento de suas
águas residuárias utilizando como indicador a condutividade elétrica das soluções,
porém o eletrodo do equipamento utilizado estava sem calibração, denotando a falta
de entendimento adequado dos processos e atividades necessários para a
realização do manejo das águas residuárias de forma correta.
Comparando-se os resultados das concentrações na água residuária antes e
após o tratamento, obtém-se uma eficiência de remoção de: boro de 99%; chumbo
de 99%; cobre de 89%; cromo hexavalente de 99%, cromo total de 99%; níquel de
77% e zinco de 49%.
O tratamento de água residuária das empresas A e B mostraram-se não
eficazes quanto ao atendimento dos padrões exigidos pela legislação vigente.
Apesar da forma do tratamento empregado ser adequada, a operação do
tratamento incorre em falhas devido à falta de controle operacional, de pessoal
capacitado, possível falta de equipamentos e falta de conscientização quanto à
periculosidade potencial do descarte dos efluentes de forma incorreta o que leva ao
não atendimento dos padrões de lançamento.
O descarte das águas residuárias tratadas é realizado, conforme informado
pelas indústrias, diretamente na rede coletora pública de esgotos. Como adicional ao
tratamento inadequado, não se pode afirmar que todo o esgoto disposto na rede
coletora é devidamente encaminhado a uma estação de tratamento de esgotos.
Apesar

dos

esforços

contínuos

da

concessionária

de

serviços

de

saneamento, ainda existe um número expressivo de conexões cruzadas em todo o
município, com despejos de esgotos na rede de águas pluviais e vice-versa. Fato
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que torna possível que parte das águas residuárias tratadas descartadas pelas
indústrias termine por contaminar um curso d’água da região.

5.1. Inovações no tratamento de efluentes

Além do tratamento físico-químico de efluentes galvânico convencionalmente
utilizado pelas micro e pequenas empresas, existem alguns tratamentos de água
residuária alternativos utilizados por indústrias de grande porte e ainda aqueles em
fase de pesquisa nas universidades. Tratamentos que podem apresentar vantagens
ambientais ou eficiências mais elevadas.
Uma das inovações adotadas para o tratamento de água residuária galvânica
é o uso de reator de eletrocoagulação-flotação de alta eficiência combinado com
resinas de troca iônica (ARAÚJO et al, 2009), promovendo, segundo os autores, um
descarte zero de água residuária, pois promove uma remoção de alta eficiência dos
metais.
Heidmann & Calmano (2010) avaliaram o desempenho de um sistema de
electrocoagulação para redução dos elementos Ni, Cu e Cr a partir de água
residuária da indústria de cromação em escala laboratorial. Vários parâmetros, tais
como o tipo de eletrodo, pH, corrente aplicada e sua influência sobre os resultados
da remoção dos metais e na eficiência eletrocoagulação foram investigados. A
melhor combinação de eletrodos foi à utilização de Al e Fe com água residuária em
pH 5,0. Foi utilizado eletrodo de ferro para a remoção de Cr6+ e um eletrodo de
alumínio para a remoção de Zn, Cu e Ni. A utilização dos eletrodos de ferro e
alumínio seria indicada como pós-tratamento do STAR, pois os metais estariam em
concentrações mais baixas e, nos casos das empresas que utilizam o banho
eletrolítico de cobre alcalino com cianeto, as águas residuárias já tratadas estariam
livres desse componente.
Além de sistemas de tratamento de águas residuárias inovadores, existem
equipamentos que podem ser instalados para auxiliar o tratamento físico-químico,
como, por exemplo, filtros de troca catiônica para remoção dos metais após o
tratamento das águas residuárias da produção.
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Como tratamento complementar, Panayotova et al (2007) avaliou uma série
de resinas comerciais de troca-iônica para o tratamento de águas residuárias de
indústria de galvanoplastia contendo entre 20 e 100 mg/L de cobre e cromo. Os
resultados obtidos indicam uma redução significativa dos íons de cobre e cromo,
atingindo concentrações de até 0,05 mg/L.
Uma alternativa para as indústrias de cromação da zona Leste de São Paulo
seria a formalização de um Arranjo Produtivo Local (APL) junto à prefeitura do
município de São Paulo formado pela união de várias das indústrias de cromação
regularizadas existentes na região.
Segundo informações do SEBRAE (2009), APL é uma aglomeração de
empresas, localizada em um mesmo território, que apresenta especialização
produtiva e mantém algum vínculo de articulação, interação, cooperação e
aprendizagem entre si e com outros atores locais, tais como: governo, associações
empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa.
Ainda segundo SEBRAE (2009), desde 1910 já se havia identificado as
vantagens advindas das organizações produtivas “clusterizadas” – distritos
industriais na Inglaterra, porém este tema começou a ficar conhecido como
importante estratégia de desenvolvimento local, no meio científico mundial, após
1982, quando estudiosos norte-americanos começam a dedicar atenção aos clusters
industriais e às comunidades locais de aprendizado.
O modelo de produção baseado em “clusters” está intimamente ligado à
constituição de formas de cooperação, com ganhos positivos inerentes a uma
economia de aglomeração como a otimização de recursos, aumento da capacidade
de produção, acesso à tecnologia, melhoria da capacidade inovadora, obtenção de
crédito e penetração em novos mercados. As estruturas produtivas organizadas em
redes de empresas e instituições passam a obter vantagens comparativas
significativas na disputa por mercados nacionais ou mundiais.
Além de tecnologias inovadoras para o tratamento de águas residuárias e
formação de APL, existe a possibilidade de enfrentamento desse problema pela
criação

de

uma

estação

de

tratamento

de

águas

residuárias

dedicada

especificamente ao setor da indústria de cromação da região da zona Leste do
município de São Paulo. Com a criação da estação de tratamento centralizada, as
micro e pequenas empresas de cromação deixariam de armazenar por um grande
período de tempo as águas residuárias que seriam encaminhadas, por meio de
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caminhões, à estação central. A criação de um sistema centralizado de tratamento
de maior porte facilitaria a contratação de técnicos especializados para a operação
do sistema o que tornaria o controle dos processos de tratamento mais adequados
culminando na interrupção dos lançamentos de águas com características em
desacordo com o padrão de emissões do artigo 19A do Decreto 8468/76 alterado
pelo 15.425/80.
Vantagens também poderiam ser percebidas quanto à destinação dos
resíduos sólidos e, provavelmente, nos custos envolvidos no tratamento, entre
outros. A centralização do processo de tratamento possibilitaria o atendimento de
diversas indústrias em um mesmo local, concentrando a geração de resíduo sólido.
A aplicação de processos adequados e controle eficiente dos processos
permitirá a obtenção de resíduos sólidos com alta concentração de metais como o
cromo, níquel, cobre e zinco o que poderia despertar o interesse de agências de
fomento, pesquisadores nas áreas de materiais, química e engenharia ou mesmo de
industriais a fazer novos estudos e desenvolvimento para o aproveitamento dos
metais descartados. Existe também a possibilidade da utilização dos resíduos na
manufatura de alguns produtos. Algumas pesquisas apontam que os resíduos de
indústrias galvânicas podem ser utilizados na fabricação de blocos de concreto para
pavimentação (FRANCO et al., 2011), vidros soda-cal (SILVA, 2004), cerâmica
(BORGO, 2005), etc e a disponibilização em regime permanente e confiável desse
material pode resultar em sua visualização como um novo insumo a ser utilizado.
Franco et al. (2011) avaliaram a possibilidade de incorporação de diversas
concentrações de lodo da indústria galvânica (0 a 25%) em substituição ao cimento
para produção de blocos para pavimentação. Os testes de compressão realizados
indicaram que a adição de lodo diminui a resistência dos blocos, mas resultados
satisfatórios foram alcançados quando da incorporação de até 5% de lodo galvânico
na matriz cimentícia permitindo sua utilização em áreas de tráfego de veículos leves.
Os blocos com 5% de lodo apresentaram valores de absorção de água inferiores
àqueles obtidos para os blocos onde não houve incorporação de lodo em todos os
tempos de cura testados.
A incorporação de lodo galvânico em matrizes de vidro silicato foi avaliada por
Silva et al (2004). Foram testadas duas matrizes de vidro silicato: uma produzida a
partir do resíduo de finos de sílica e feldspato e outra com a mesma composição,
mas onde parte do conteúdo de sílica foi substituído por boro, ambas formuladas a
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partir da composição básica dos vidros soda-cal. Em ambas as matrizes foi
adicionado lodo galvânico com até 40% em massa de resíduo. As composições dos
vidros estudadas por meio de ensaios de estabilização a ataque agressivo
apresentaram excelente resistência ao ataque hidrolítico, boa resistência ao ataque
alcalino e média resistência ao ataque ácido severo. A incorporação dos resíduos
sólidos da indústria galvânica no processo de vitrificação para inertização dos
resíduos sólidos se mostrou simples e eficiente. Sendo um método bastante
adequado para a redução do descarte de resíduos sólidos da indústria de cromação
ao meio ambiente.
Borgo et al (2005) pesquisaram a possibilidade da incorporação de lodo
galvânico em cerâmica industrial, por exemplo, em tijolos e revestimento de pisos.
Foram avaliadas composições de materiais cerâmicos com até 45% em massa de
lodo galvânico adicionado. As composições das cerâmicas demonstraram por
ensaios específicos, alta resistência a ruptura a flexão, baixa solubilização dos
metais presentes na mistura e baixa lixiviação, até 100 vezes menor do que os
limites padrão.
A aplicação dessas técnicas em larga escala exigiria a confiabilidade de
disponibilização desses materiais o que seria possível somente no caso de
existência de estações de tratamento de águas residuárias galvânicas centralizadas
e de grande porte que permitissem a produção de uma quantidade suficiente de
resíduos e com características de baixa variabilidade que permitissem o
investimento em seu aproveitamento. Com a existência da estação de tratamento de
água residuária galvânica centralizada, a união e a formação do arranjo produtivo
local na região da zona Leste do município de São Paulo, as indústrias de
cromação, conseguiriam maior apoio de agencias de fomento para realização de
pesquisas na área de engenharia e química, com o objetivo de melhorar o
tratamento das águas residuárias e inertização dos resíduos sólidos gerados em
outros processos de manufatura, ganhariam maior poder de negociação no mercado
na manufatura e comercialização dos seus produtos.
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6 CONCLUSÕES

Os dados obtidos por meio das entrevistas com os empresários e
encarregados pela produção e as visita realizadas permitiram caracterizar a amostra
utilizada de empresas de cromação atendidas pelo projeto PRUMO na região da
zona Leste do município de São Paulo.
As indústrias estão localizadas em uma região densamente povoada, com solo
impermeabilizado por meio da urbanização sem planejamento, dentro da bacia
hidrográfica do rio Aricanduva, totalmente inserida na região, e caracterizada por
lençóis d’água rasos.
As empresas, pelo faturamento e número de funcionário informados, se
enquadram como micro e pequena empresa segundo a classificação utilizada pelo
SEBRAE. A maioria das empresas de cromação tem o quadro de funcionários
enxuto, sendo que em algumas delas todos os funcionários, inclusive o empresário,
trabalham diretamente na produção, fato que permite inferir a falta de funcionários
dedicados a realização de atividades administrativas, implementação de novas
ferramentas de gestão empresarial, ambiental e etc culminando na falta de atenção
e dedicação específica às áreas administrativa e ambiental da empresa.
Das 17 empresas participantes do trabalho, apenas três possuem sistema da
qualidade ISO 9001:2008, nenhuma possui ISO 14001:2004, consequentemente,
não foi identificada nenhuma com sistema de gestão ambiental implementado.
As empresas juntas consomem por mês, aproximadamente, 1.190 m3 de água
tratada, 185.500 kWh de eletricidade, geram 276 m3 de água residuárias e 4.420 kg
de resíduo sólido. Mesmo com porte pequeno, quando consideradas em conjunto,
as empresas possuem grande volume de soluções concentradas de ácidos, bases e
metais e armazenam os resíduos sólidos em condições precárias, aumentando o
risco de contaminação do entorno, insalubridade e periculosidade na produção.
Não foi possível identificar padrão de consumo para água ou insumos ou ainda
relações diretas entre volume de água ou energia consumidos e volume de esgotos
e resíduos sólidos gerados.
No conjunto, as empresas avaliadas possuem, em tanques de PVC na
produção, aproximadamente 30 m3 de desengraxante (NaOH), 48 m3 de água para
lavagem das peças após cada processo, 33 m 3 de banho de cobre alcalino, 49 m3
de banho de cobre ácido, 47 m3 de banho de níquel e 18 m3 de banho de cromo.
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Com o grande volume de banhos com concentrações elevadas de ácidos
fortes, bases fortes e metais, essas empresas se tornam um risco potencial elevado
para a população do entorno devido à sua localização em área sujeita às
inundações frequentes, provocas pelos rios contribuintes da bacia do Aricanduva,
nos meses de maior intensidade de ocorrência de chuva. Durante a ocorrência de
enchentes, as águas transbordadas do rio Aricanduva podem entrar nas empresas
de galvanoplastia localizadas na região alcançando os banhos e possibilitando a
contaminação das águas.
O tratamento de água residuária de duas empresas pesquisadas, mostraramse não eficazes quanto ao atendimento dos padrões exigidos pela legislação
vigente. Em uma delas, as concentrações dos elementos: boro, chumbo, cobre,
zinco, níquel e cromo total, quantificados nas águas residuárias tratadas estão em
desacordo com valores exigidos pelo artigo 19A do Decreto 8468/76 alterado pelo
15.425/80. Situação semelhante foi identificada na outra empresa, onde as
concentrações quantificadas, no efluente tratado, dos elementos: boro, cobre, zinco,
níquel e cromo total também estão em desacordo com os padrões legais exigidos
pelo artigo 19A do Decreto 8468/76 alterado pelo 15.425/80.
Nas indústrias que tiveram os efluentes avaliados ocorre o não atendimento
dos padrões de lançamento exigíveis pela legislação, apesar do processo
empregado no tratamento ser adequado. A operação do tratamento incorre em
falhas devido à falta de conhecimento, de controle operacional, de pessoal
capacitado, possível falta de equipamentos e falta de conscientização quanto à
periculosidade potencial do descarte dos efluentes de forma incorreta.
O resíduo sólido gerado é armazenado nas indústrias até que se atinja um
volume ou tempo desejado e, então, empresas especializadas são contratadas para
recolher e providenciar a destinação desses resíduos. Via de regra, o empresário
não tem conhecimento do destino final dos seus passivos.
Identificou-se a necessidade de haver ações mais eficazes dos empresários
para melhorar o tratamento dos efluentes, como por exemplo, a execução de projeto
de construção da estação de tratamentos de efluentes integrado ao projeto da área
produtiva de forma a permitir a segregação correta dos diversos efluentes gerados
no processo, muitos deles incompatíveis entre si.
Alterações no leiaute do processo produtivo e utilização de tecnologias
atualizadas podem colaborar para a melhoria do processo de tratamento das águas
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residuárias, com a redução do volume gerado ou com a melhoria da qualidade da
água tratada o que abriria a possibilidade de reutilizar a água no processo produtivo.
As indústrias de cromação na zona Leste do município de São Paulo podem
ser caracterizadas como uma aglomeração de empresas, localizada em um mesmo
território, que apresentam especialização produtiva e mantém algum vínculo de
articulação, interação, cooperação o que permite, caso as empresas se mobilizem, a
formalização de um Arranjo Produtivo Local junto à prefeitura. Esse arranjo permite
ganhos positivos inerentes a uma economia de aglomeração como a otimização de
recursos, aumento da capacidade de produção, acesso à tecnologia, melhoria da
capacidade inovadora, obtenção de crédito e penetração em novos mercados.
Para o enfrentamento do problema de tratamento de água residuária da
indústria de cromação da região da zona Leste do município de São Paulo uma das
possibilidades identificadas é a criação de uma estação de tratamento de águas
residuárias dedicada especificamente ao setor da indústria de cromação.
As indústrias de cromação sediadas na região deixariam de realizar o
tratamento das águas residuárias de forma incorreta, de armazenar as águas
residuárias, de consumir grande quantidade de matérias-prima para realizar o
tratamento da água residuária e de armazenar resíduo sólido.
A criação da estação centralizada facilitaria a contratação e manutenção de
pessoas especializadas para realização do tratamento das águas residuárias e o
grande volume gerado de resíduo sólido, com alto teor de metais como cromo,
níquel, cobre e zinco chamaria atenção das agências de fomento, pesquisadores
nas áreas de materiais, química e engenharia ou mesmo de industriais a fazer novos
estudos e desenvolvimento para o aproveitamento e recuperação dos metais
descartados. Porém, seriam necessários outros estudos para o desenvolvimento do
projeto da criação da estação centralizada, capacidade da estação para atender o
grande volume de águas residuárias, tipos de processos de tratamento mais
aplicável à estação, preços e custos do tratamento das águas residuárias e interesse
dos industriais.
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APÊNDICE
IPT – Mestrado – Vinicius Dantas Cortez
QUESTIONÁRIO PARA GALVANOPLASTIAS
1

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA

1.1 Razão Social:
1.2 Nome Fantasia:
1.3 Endereço:

1.4 Bairro:

1.5 Cidade:

1.6 UF:

1.7 CEP:

1.8 Ramo de Atividade:
1.9 N CNPJ:

1.10 N IE:

1.11 Porte da Empresa:

( ) Micro

(

) Pequena

(

) Outro:

1.12 Número de Funcionários:
1.13 Números de funcionários na produção

1.14 Contato:

1.15 Fone:

1.16 Fax:

1.17 Faturamento Anual:
Abaixo de R$ 100.000,00
R$ 400.000,00 a 800.000,00
R$ 1.200.000,00 a 2.400.000,00
Valor exato: R$

2

(
(
(

)
)
)

R$ 100.000,00 a 400.000,00
(
R$ 800.000,00 a 1.200.000,00 (
Acima de R$ 2.400.000,00
(

CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO PRODUTIVO

2.1 Tipo do processo produtivo
( ) Cromação

( ) Niquelação

( ) Cobreação

( ) Zincagem

( ) Outros. Quais:

2.2 Banhos existentes na empresa
( ) Desengraxante

( ) Decapante

( ) Cobre alcalino

( ) Cobre ácido

( ) Níquel Watts

( ) Cromo decorativo

( ) Zinco alc.com CN-

( ) Zinco alc. sem CN-

( ) Zinco ácido

( ) Outros. Quais:
2.3 Área produtiva da empresa – volume dos banhos existentes na produção

)
)
)
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Desengraxante:
Número de tanques:

Volume:

Decapante:
Número de tanques:

Volume:

Cobre Alcalino:
Número de tanques:

Volume:

Cobre Ácido:
Número de tanques:

Volume:

Níquel Brilhante:
Número de tanques:

Volume:

Cromo Hexavalente:
Número de tanques:

Volume:

2.4 Substratos (materiais-base) utilizados pela empresa
( ) Latão

( ) Aço-carbono

( ) Ferro fundido

( ) Zamak

( ) Cobre

( ) Alumínio

( ) Liga baixa-fusão (liga 88)

( ) Bronze
( ) Aço-inoxidável

( ) Plásticos. Quais:

( ) Outros. Quais:

2.5 Quantidade de peças revestidas por mês
( ) 0 kg a 500 kg
( ) 2000 kg a 5000 kg
Quantidade exata =

( ) 500 kg a 1000 kg

( ) 1000 kg a 2000 kg
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2.6 Número de funcionários na produção
( ) 0 a 30 ( ) 30 a 60 ( ) 60 a 100 ( ) 100 a 150 ( ) 150 a 300
Quantidade exata =

2.7 Insumos de Produção
2.7.1

Matérias-primas
Matéria-prima

Tipo

Fornecedor

Custo/kg ou L ou
pç (R$)

Desengraxante eletrolítico
Desengraxante químico
Ácido sulfúrico industrial
Ácido Bórico
Ácido crômico
Hidróxido de sódio
Cianeto de cobre
Sulfato de cobre
Sulfato de níquel
Cloreto de níquel
Aditivo para banho de
cobre ácido – Parte 1
Aditivo para banho de
cobre ácido – Parte 2
Aditivo para banho de
níquel - Abrilhantador
Aditivo para banho de
níquel - Nivelador
Aditivo para banho de
níquel - Molhador
Anodo de cobre
Anodo de níquel

Observações: (*) Dados não informados pela empresa.

Consumo Mensal
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2.7.2

Outros Insumos (materiais diversos, inclusive energéticos)
Insumo

Tipo

Fornecedor

Energia

kWh

Eletropaulo

Água

m

3

Custo/unid.
(R$)

Consumo Mensal
(unid.)

SABESP

Observações: (*) Dados não informados pela empresa.

2.8 Descrição do Sistema da Qualidade
( ) ISO 9001/2008 (em implantação)
( ) ISO 14001/2004
( ) Outro Sistema da Qualidade. Qual:
( ) Não possui Sistema da Qualidade
( ) Sistema da Qualidade em implantação

2.9 Produtos fabricados e mercados a que se destinam
Quantidade
Produzida/mês

Produto

3

A empresa possui Sistema de Tratamento de Águas Residárias (STAR)?

( ) Sim

4

Mercado

( ) Não

Quais líquidos são canalizados diretamente para o STAR?

( ) Desengraxante

( ) Decapante

( ) Lavagens

( ) Cobre ácido

( ) Níquel Watts

( ) Cromo decorativo

( ) Zinco alcal. CN-

( ) Zinco alc. sem CN-

( )Outros. Quais:

( ) Cobre alcalino

( ) Zinco ácido
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5

Qual o processo (etapas) do SATR?

( ) Oxidação do cianeto
( ) Redução do cromo hexavalente
( ) Redução de sulfato
( ) Quebra de emulsão de óleo solúvel
( ) Neutralização (soda cáustica)
( ) Ajuste de pH com insuflação 30 min
( ) Coagulação [Al2(SO4)3 ou FeCl3]
( ) Floculação (polieletrólitos)
( ) Sedimentação / Decantação
( ) Filtração (filtro prensa)
( ) Outros. Quais:

6

Características do STAR:

Quantidades de tanques de armazenagem de águas residuárias:
Volume dos tanques:
Quantidades de tanques de tratamento de água residuária:
Volume dos tanques:

7

8

Qual volume gerado de água residuária?

A água residuária é analisada quimicamente?

( ) Sim

( ) Não

( ) Segundo Artigo 18 do Decreto 15.425, de 1980, Lei 997, de 23/07/1980
( ) Segundo Artigo 19A do Decreto 15.425, de 1980, Lei 997, de 23/07/1980
( ) Segundo CONAMA
9

Qual a quantidade de resíduos sólidos gerados por ano?

( ) 0 kg a 500 kg

( ) 500 kg a 1000 kg

( ) 1000 kg a 2000 kg
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( ) 2000 kg a 3000 kg

( ) 3000 kg a 4000 kg

( ) 4000 kg a 5000 kg

( ) 5000 kg a 6000 kg

( ) 6000 kg a 7000 kg

( ) 7000 kg a 8000 kg

( ) 8000 kg a 9000 kg

( ) 9000 kg a 10000 kg

( ) 10000 kg a 20000 kg

Quantidade exata =

10

Qual a destinação dada hoje ao resíduo sólido?

( ) Estocagem na própria empresa

( ) Aterro

( ) Incineração

( ) Coprocessamento

( ) Micro-encapsulação

( ) Reciclagem

( ) Outras. Quais:

11

Qual o valor pago para a destinação dada atualmente ou quanto seria
pago (caso o resíduo não seja destinado)?

( ) R$ 100,00/t a R$ 300,00/t

( ) R$ 300,00/t a R$ 500,00/t

( ) R$ 500,00/t a R$ 750,00/t

( ) R$ 750,00/t a R$ 1000,00/t

( ) R$ 1000,00/t a R$ 1500,00/t

( ) R$ 1500,00/t a R$ 2000,00/t

Quantidade exata =

