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RESUMO  

A galvanoplastia é um processo eletroquímico utilizado no recobrimento metálico de 
objetos (cromagem, prateação, niquelagem etc). Os efluentes galvânicos despertam 
preocupação devido a suas composições tóxicas que podem apresentar metais pesados, 
cianetos, soluções muito ácidas ou muito básicas e possuem um elevado potencial de poluição 
ambiental. Os dejetos líquidos da galvanoplastia geralmente são tratados na própria empresa 
através da separação sólido – líquido, e a parte fluida é descartada na rede de esgoto, gerando 
um resíduo sólido, denominado de lodo galvânico. Este trabalho consiste em uma revisão 
bibliográfica de publicações feitas nas principais bases de dados, tais como: Google Acadêmico, 
Periódicos Capes Science Direct e Scielo. Além disso, em associações, livros e sites que tratam 
sobre o tema. Testes de lixiviação mostraram que lamas provenientes de processos de 
fosfatização podem ser enquadradas como resíduos não perigosos, enquanto que as lamas 
provenientes dos demais processos galvânicos, liberam elevada concentração de íons e metais 
pesados para o meio ambiente e são classificadas como resíduos perigosos. O descarte de 
resíduos tem se tornado cada vez mais problemático, por isso é necessário a aplicação de 
ferramentas ambientais como a produção mais limpa e a economia circular. Estas podem ser 
empregadas nas indústrias galvânicas através da ampliação da vida útil dos banhos, reciclagem 
dos resíduos, redução no consumo de água e eliminação do uso de substâncias tóxicas. Além 
disso, investimentos em tecnologias de tratamento dos efluentes líquidos, tal qual as resinas de 
trocas iônicas seletivas, podem aumentar o rendimento dos processos em até 95%, possibilitam 
uma melhor separação dos componentes dos resíduos e minimizando a geração de lodo. As 
formas mais utilizadas para a disposição e tratamento do lodo galvânico são: disposição em 
aterro industrial, incineração, plasma térmico, microencapsulamento e reciclagem. Entre estas 
técnicas os aterros industriais são os mais utilizados, devido ao seu baixo custo, gerando uma 
grande quantidade de passivo ambiental. Enquanto que a incineração e o plasma térmico são as 
formas de tratamento mais onerosas e requerem sistemas com tratamento de gases. A depender 
da concentração de metais nos resíduos, a incineração pode não compensar tecnicamente e ela 
produz cinzas que precisam ser destinadas a um aterro industrial. O plasma térmico transforma 
os resíduos em uma matriz vítrea, podendo ser utilizada como matéria-prima nas indústrias de 
manufatura. O microencapsulamento e a reciclagem possuem custos relativamente medianos e 
diminuem a geração de passivo ambiental, visto que esses processos utilizam o lodo 
respectivamente, na fabricação de produtos manufaturados e na produção de sais com alto teor 
de pureza, aumentando a vida útil do resíduo. A desvantagem do microencapsulamento está na 
complexidade dos processos e na falta de estudos relacionados a técnica, enquanto que a 
reciclagem é inviável para lodos com composição mista. Este problema pode ser solucionado 
através da simbiose industrial com a formação de um arranjo produtivo local, permitindo o 
compartilhamento de recursos e tecnologia entre as indústrias do setor galvânico, permitindo 
investimentos no reaproveitamento de resíduos.  

 
Palavras-chave:  Lodo galvânico, Galvanotécnicos, Produção Mais Limpa em galvanoplastia 
  



  

ABSTRACT 

Electroplating is an electrochemical process used in the metallic coating of objects 
(chrome plating, silver plating, nickel plating etc.). Galvanic effluents are of concern due to 
their toxic compositions that can present heavy metals, cyanides, acidic or basic solutions and 
have a high potential for environmental pollution. The liquid waste from electroplating is 
usually treated at the company itself through solid-liquid separation, and the fluid part is 
discarded into the sewer system, generating a solid residue, called galvanic sludge. This work 
consists of a bibliographic review of publications made in the main databases, such as: 
Academic Google, Capes Science Direct Periodicals and Scielo. Also, in associations, books 
and websites on the topic. Leaching tests showed that sludge from phosphatization processes 
can be classified as non-hazardous waste, while sludge from other galvanic processes, release 
high concentration of ions and heavy metals into the environment and are classified as 
hazardous waste. Waste disposal has become increasingly problematic, which is why it is 
necessary to apply environmental tools such as cleaner production and circular economy. These 
can be used in the galvanic industries by extending the life of the baths, recycling waste, 
reducing water consumption and eliminating the use of toxic substances. In addition, 
investments in wastewater treatment technologies, such as selective ion exchange resins, can 
increase process yields by up to 95%, enable better separation of waste components and 
minimize sludge generation. The most used forms for the disposal and treatment of galvanic 
sludge are: disposal in industrial landfills, incineration, thermal plasma, microencapsulation and 
recycling. Among these techniques, industrial landfills are the most used, due to their low cost, 
generating a large amount of environmental liability. While incineration and thermal plasma 
are the most costly forms of treatment and require gas treatment systems. Depending on the 
concentration of metals in the waste, incineration may not technically pay off and it produces 
ash that needs to be disposed of, in an industrial landfill. Thermal plasma transforms waste into 
a glassy matrix, which can be used as raw material in manufacturing industries. 
Microencapsulation and recycling have relatively medium costs and reduce the generation of 
environmental liabilities, as these processes use sludge, respectively, in the manufacture of new 
products and in the production of salts with a high purity content, increasing the useful life of 
the residue. The disadvantage of microencapsulation is the complexity of the processes and the 
lack of studies related to the technique, while recycling is not feasible for mixed composition 
sludges. This problem can be solved through industrial symbiosis with the formation of a local 
productive arrangement, allowing the sharing of resources and technology between industries 
in the galvanic sector, allowing investments in the reuse of waste. 
 

Key Words: Galvanic Sludge, Galvanotecnics, Cleaner production in galvanoplasty 
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1 INTRODUÇÃO 

A descoberta de metais constituiu um marco histórico importante na evolução da 

humanidade. A importância desse material pode ser facilmente observada nas atividades 

humanas, visto que há um grande número de objetos de uso diário fabricados com essa matéria-

prima, como por exemplo: panelas, facas, talheres, eletrodomésticos, baterias, automóveis e 

embalagens alimentícias (BENVENUTI, 2012). 

Além da flexibilidade de modulação das propriedades mecânicas dados por tratamentos 

físicos e químicos, os metais também podem ser utilizados como revestimentos de diversas 

superfícies - metálicas ou não metálicas, com objetivos de aumento de resistência à corrosão, 

desgaste, abrasão ou simplesmente decorativo. Uma técnica bastante comum para a deposição 

de metais em uma superfície (revestimentos metálicos) é a galvanoplastia. 

A galvanoplastia faz parte do processo de produção de diversas indústrias metal 

mecânicas, automobilísticas, de semijóias, microeletrônicas, eletroeletrônicas e mobiliárias 

(BARROS, 2016). Ela consiste na deposição de uma camada fina de metal sobre uma superfície 

metálica ou plástica, por meios químicos ou eletroquímicos (ALVES, 2014). A indústria 

galvânica é largamente difundida e se faz presente em diversos ramos da indústria e comércio, 

tanto para fins de resistência à corrosão quanto para fins decorativos e de acabamento 

(HILSENDEGER,2020).  

Entretanto, as composições químicas comumente empregadas nos processos galvânicos 

são tóxicas e em certas ocasiões letais para os seres vivos (BARROS, 2016). Os banhos são 

compostos por sais de vários metais tais como: cobre, estanho, níquel, zinco, cromo hexavalente 

e podem conter cianeto (elemento altamente tóxico) (SIMAS, 2007). 

Dentre esses metais, há um grupo localizado entre o cobre e chumbo na tabela periódica 

dos elementos químicos que são bioacumuláveis, em outras palavras, os organismos não são 

capazes de eliminá-los (INEA, 2014). Estes são os denominados metais pesados e possuem um 

elevado potencial de poluição ambiental (BARROS, 2016). Além do processo de deposição 

metálica, as etapas de tratamento de superfície que precedem a deposição também utilizam 

soluções tóxicas, para serem aplicadas como: desengraxantes, decapantes e fosfatizantes que 

são descartadas após perder a sua eficiência. Assim, há um contínuo descarte de misturas 
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líquido/ sólido resultante das etapas de lavagens das peças, equipamentos e pisos (PUGAS, 

2007).      

A galvanoplastia é uma das maiores geradoras de efluentes, tanto em quantidade 

(estima-se que são gerados cerca de 150.000 a 200.000 toneladas por ano considerando apenas 

o estado São Paulo) como também em periculosidade (MATTOS, 2011). O sistema de 

tratamento de efluentes da indústria galvânica é responsável pela geração do resíduo sólido 

denominado de lodo galvânico - LG (ALVES, 2014).  Sendo este um dos problemas que mais 

afeta essa atividade (INEA, 2014). 

Segundo Nogueira (2008), “Os resíduos gerados pelas empresas de tratamento de 

superfície, denominadas galvanoplastia, podem ser considerados os mais tóxicos entre os mais 

diversos tipos de indústrias, devido à presença dos metais pesados”. A concentração de metais 

potencialmente tóxicos - MPT no LG, como por exemplo níquel, zinco, cromo e ferro, pode 

chegar a aproximadamente 30 % de sua constituição (BRASIL, 2017).  

A quantidade desses metais é acima dos regulamentos e dos limites ambientais (ALVES, 

2014). Por isso, o lodo galvânico é classificado como Resíduo Perigoso -Classe I de acordo 

com a NBR-10.004 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, 

2004).   
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2 JUSTIFICATIVA  

Devido ao aumento das exigências para implantação de políticas ambientais e da 

competitividade, as indústrias estão cada vez mais interessadas em diminuir a sua geração de 

resíduos, assim como desenvolver meios viáveis para o reaproveitamento e estabilização 

desses, garantindo a deposição final de forma segura (FAVERO, 2018). 

A necessidade de tratamento do lodo galvânico não é somente uma questão ambiental, 

mas também social e econômica. O principal mecanismo de toxidade dos metais, nos 

organismos dos seres vivos, acontece devido a sua reatividade com o radical sulfidrila (-SH) 

que constitui a estrutura proteica das enzimas, modificando as suas propriedades e causando 

danos ao metabolismo dos seres vivos (LIMA, 2011).  

Assim, o descarte do lodo galvânico de forma incorreta causa a contaminação do meio 

ambiente e provoca efeitos adversos à saúde humana, devido ao seu efeito bioacumulativo em 

toda cadeia alimentar (OLIVEIRA et al., 2018).  

O excesso de metais no organismo humano provoca alterações em órgãos do sistema 

cardiovascular, lesões no córtex e na capa granular do cérebro, e perda de coordenação dos 

movimentos, conforme pode ser observado no Quadro 1 que mostra os principais metais 

empregados nas indústrias e os seus efeitos nocivos aos seres humanos (LEMOS, 2009). Assim 

sendo, o LG precisa de tratamento diferenciado e de técnicas adequadas para sua disposição 

final (STORCK, 2020).  
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Quadro 1- Principais metais potencialmente tóxicos usados na indústria, suas fontes e riscos à saúde 

  

Fonte: Lemos, 2009 

Apesar da perigosa toxicidade do efluente que pode causar danos irreversíveis à 

comunidade, o mesmo efluente também apresenta potencial de exploração por possuir 

concentração elevada de metais em sua constituição, muitas vezes em concentração maior do 

que a encontrada nas jazidas de exploração (PINTO, 2012).  

Com o aumento da população, o descarte de resíduos se torna cada vez mais 

problemático, surgindo um movimento crescente da Produção Mais Limpa – P+L e economia 

Circular. Estas tendências buscam a aplicação de técnicas de Minimização de Resíduos, traz à 

tona o grande desperdício que tem sido e o descontrole nos pontos geradores de resíduos, bem 

como os custos com transportes, tratamentos e disposição final (BORGO, 2005).  

Como um exemplo, tem-se o caso do níquel, cujo teor médio de metal na constituição 

do minério bruto varia de 1 a 3% e considerando que cerca de 7% (146,3 mil ton em 2015) do 

níquel é empregado em indústrias galvânicas, suas perdas estimadas nos processos 

galvanotécnicos representam cerca de 10% (14,63 mil ton em 2015), de acordo com o relatório 

do International Nickel Study Group (ARAÚJO, 2019).  
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O presente trabalho visa contribuir com o acervo acadêmico no intuito de auxiliar estudantes e 

profissionais nas tomadas de decisões e ações estratégicas sobre o tema e servem como fonte 

bibliográfica para posteriores trabalhos 

3 OBJETIVOS 

 

Realizar o levantamento bibliográfico referente aos procedimentos mais utilizados para 

a caracterização e tratamento de lodos galvânicos.   

3. 1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Realizar a revisão da literatura referente aos processos empregados na galvanoplastia e 

os principais efluentes gerados em cada etapa; 

 Apresentar a caracterização e classificação dos resíduos galvânicos segundo a Norma 

Técnica (NBR 10.004/04);  

 Listar as principais técnicas atuais empregadas no tratamento de lodos galvânicos, 

disposição, metodologias de recuperação e reutilização dos metais proveniente do lodo; 

 Realizar o comparativo entre as técnicas de tratamento de lodos galvânicos atuais, 

mostrando as vantagens e desvantagens de cada uma delas. 
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4 METODOLOGIA 
Como metodologia foi realizada uma revisão bibliográfica de artigos científicos, 

dissertações e livros nas seguintes bases de dados: Google Acadêmico, Periódicos Capes 

Science Direct e Scielo, como fontes de revisão bibliográfica. O período dos artigos 

pesquisados foram trabalhos publicados nos últimos 20 anos. As palavras chaves mais usadas 

na busca foram: Galvanic Sludge, “Galvanic Sludge”, Lodo galvânico, “lodo galvânico", a 

Tabela 1 mostra os resultados obtidos, destes, foram estudados cerca de cinco dezenas de 

publicações, as quais foram obtidas através de filtros de acordo com a relevância e objetivos 

dessa pesquisa,  

Tabela 1 - Resultado das buscas por palavras-chaves e base de dados 

  
Galvanic 
Sludge 

“Galvanic 
Sludge” 

Lodo 
galvânico 

“lodo 
galvânico" 

Google Scholar 7 760  1 410  1 410  334 
Periódicos Capes 536 166 21 9 

Scielo 6 0 2 2 
Science Direct 1462 150 1 0 

 

As principais associações encontradas que tratam sobre o assunto através de publicações 

periódicas foram: Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

- ABRELPE e Associação Brasileira de Tratamento de Superfícies – ABTS. 

 Levantou-se os requisitos legais e normas técnicas aplicáveis, sobre as tecnologias 

empregadas para tratamento dos lodos galvânicos, bem como as formas de disposição final 

adequadas, considerando-se aspectos técnicos, econômicos e ambientais. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 A INDÚSTRIA GALVÂNICA 
A galvanoplastia é um termo genérico empregado para designar técnicas de deposição 

de finas camadas através de processos em meios químicos ou eletrolíticos, com o emprego de 

uma solução diluída do sal do metal correspondente (FAVERO, 2018).  

Os revestimentos metálicos despertam grandes interesses devido a diversidade de suas 

propriedades. Eles são aplicados para melhorar sua aparência, resistência à corrosão, resistência 

ao desgaste e fins decorativos, como estética para joias, utensílios de mesa etc. (PEREZ, 2004). 

Conforme Casagrande (2009, p. 4) a galvanoplastia tem como objetivo: 

 Proteção contra a corrosão; 
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 Embelezamento;  

 Aumento da durabilidade; 

 Melhoramento de propriedades superficiais tais como: resistência, espessura, 

condutividade, lubrificação, capacidade de estampar etc. 

Os processos galvânicos foram desenvolvidos com base nos 3 princípios seguintes 

(FOLDES,1974): 

1º Princípio da deposição metálica: A deposição de um metal a partir de uma solução 

aquosa pode ser representada pela seguinte equação: 

 

M z+ + z é → M                                                (equação 1) 

Os íos metálicos Mz+, presentes na solução aquosa encontram-se carregados 

positivamente com a valência z. Estes sofrem redução ao receber número de elétrons 

correspondentes, transformando-se em átomos metálicos com o número de oxidação – NOX 

igual a zero. Este está relacionado com a carga elétrica que um elemento adquire em uma 

ligação iônica ou o caráter parcial que ele adquire em uma ligação covalente. 

Os elétrons necessários para essa redução podem ser fornecidos de diferentes formas. 

Essa característica diferencia os tipos de processos de deposição. A deposição metálica pode 

ser realizada com ou sem o uso de uma fonte externa de energia. 

2º Princípio da deposição metálica sem fonte de eletricidade externa: Neste caso os 

elétrons necessários para a deposição metálica são produzidos diretamente na solução a partir 

de reações químicas, sem o emprego de uma fonte elétrica externa. Existem três tipos de 

deposição sem a necessidade de uma fonte externa: 

 Deposição por inversão de carga: Nesse tipo de deposição o metal a ser 

depositado precisa ser menos nobre do que o metal que recebe o revestimento. 

 Deposição por contato: Para que a deposição por contato ocorra utiliza-se três 

metais. O metal a ser protegido, o metal a ser depositado e um terceiro metal que funciona como 

doador de elétrons. 

 Deposição por redução: Essa deposição ocorre com a utilização de um composto 

químico redutor. O redutor sofre oxidação e os elétrons liberados servem para a redução dos 

íons metálicos. 

3º Princípio da Deposição Metálica com Fonte de Eletricidade Externa: Este processo é 

fundamentado em fenômenos eletroquímicos. Nesse caso é necessário o uso de uma corrente 
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elétrica com a finalidade de forçar a ocorrência de uma reação química não espontânea. Esta 

corrente promove a migração dos elétrons do ânodo (polo positivo) para o cátodo (polo 

negativo).  A reação que acontece no ânodo proporciona a obtenção de metal em solução, os 

elétrons recebidos reagem com íons metálicos contidos no eletrólito, originando átomos 

metálicos que se aderem à superfície ao qual se deseja revestir. Esse processo é denominado de 

eletrodeposição. 

A eletrodeposição garante o controle de parâmetros importantes dos depósitos, tais 

como: a microestrutura, espessura da camada e sua composição química, possibilitando 

revestimentos finos e livres de poros (MELO, 2009). A principal vantagem dessa técnica é o 

possível controle sobre a espessura do revestimento, pois consegue camadas adequadamente 

finas, evitando-se o excesso do metal eletrodepositado (GENTIL, 2012).   

O zinco, prata, ouro, cádmio, cobre, cromo e níquel são os metais mais utilizados na 

eletrodeposição (PINTO, 2007). A Figura 1 mostra um estudo realizado por Mattos (2011) 

sobre os processos empregados em 17 empresas de galvanoplastia localizadas na zona leste de 

São Paulo. Nota-se, que a cromação foi o processo mais empregado e que maioria dessas 

empresas desempenham mais de um processo produtivo. 

Figura 1 - Distribuição dos números de empresas localizadas na zona leste de São Paulo de acordo 

com os processos galvânico exercidos 

 

Fonte: Mattos (2011) 
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O substrato pode ser composto por metais comuns e também por elementos não 

metálicos, como por exemplo, plásticos, desde que a superfície esteja devidamente tratada 

(PINTO, 2007).  

  

5.2 ASPECTOS LEGAIS  
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) conceitua os resíduos sólidos 

industriais (RSI) como:  

“são todos os resíduos no estado sólido ou semi-sólido, resultantes das atividades 

industriais, ficando incluídos nesta definição os lodos provenientes dos sistemas de 

tratamento de águas, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de 

poluição (...)”. 

 Os resíduos sólidos (RS) são classificados de acordo com o seu risco potencial à saúde 

pública e ao meio ambiente, sendo que este depende das suas características. Eles podem ser 

divididos nas seguintes classes: 

Classe I – Perigosos; 

Classe II – Não perigosos; 

Resíduos classe II A – Não inertes. 

Resíduos classe II B – Inertes.  

           Na classe I são classificados como perigosos os resíduos que apresentam riscos ao meio 

ambiente e à saúde pública, por possuir características tais como inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, toxicidade e patogenicidade. Na classe II A estão inseridos os resíduos que não 

apresentam nenhuma das características anteriores, mas que possuem propriedades de 

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água.  

Por fim, os inertes, na classe II B, são aqueles que ao serem submetidos aos testes de 

solubilidade, nenhum dos seus constituintes ultrapassam os limites estabelecidos pela norma 

NBR 10.004 (2004). 

A Figura 2 apresenta um fluxograma criado pela ABNT, o qual mostra uma metodologia 

a ser utilizada para a caracterização e classificação dos resíduos sólidos industriais. 
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Figura 2 - Caracterização e classificação de resíduos 
 

 
Fonte: ABNT (2004) 

 

O lodo galvânico é um resíduo sólido com alto teor de metais, e consequentemente é 

classificado como Resíduo Perigoso Classe I, segundo a NBR-10.004 (OLIVEIRA et al, 2018). 

Ele precisa ser transportado e transformado em material inerte para o descarte no meio 

ambiente.  
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De acordo com a Lei 12.305/2010 dos resíduos sólidos, a qual instituiu a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a responsabilidade do ciclo de vida do produto deve ser 

compartilhada entre o poder público e o gerador dos resíduos, ela estabelece acordos setoriais, 

incentiva práticas de coleta seletiva e logística reversa. Além disso, a lei define que se deve ter 

como método de gestão e gerenciamento dos resíduos a seguinte ordem de prioridade: 

 Não geração; 

 Redução; 

 Reutilização; 

 Tratamento; 

 Disposição final. 

O transporte de resíduos perigoso deve seguir uma série de requisitos definidos pelas 

normas técnicas brasileiras. Neste caso, a principal norma aplicável é a Resolução Nº 420, de 

12/2/2004, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Esta norma indica quais 

equipamentos devem ser utilizados durante o transporte, de forma que não permita 

derramamento ou vazamento do produto. Além disso, o produto deve estar protegido de 

intempéries e bem acondicionado; esse transporte deve atender a legislação ambiental e o 

material precisa estar devidamente documentado (FERREIRA, 2021). Para o transporte 

interestadual de resíduos devem emitir a licença junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA.  

A portaria INEMA nº 11.292, do Estado da Bahia, estabelece as obrigações a serem 

atendidas pelo transportador de produtos perigosos durante o licenciamento ambiental para a 

atividade de transporte de produtos perigosos. Dentre elas, para a emissão da licença, deve ser 

apresentada as anotações de responsabilidade técnica referente a sua elaboração. 

Quanto a legislação sobre tratamento e disposição de resíduos sólidos Industriais no 

Brasil, pode-se mencionar a Resolução nº 313 (2002) CONAMA que dispõe sobre o Inventário 

Nacional de Resíduos Sólidos Industriais e apresenta em seu anexo III os códigos para 

tratamento, reutilização, reciclagem e disposição final, podendo ser empregado como referência 

para deliberar os tipos de tratamento, reutilização e disposição final aplicáveis aos resíduos. 
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5.3 ETAPAS DA GALVANOPLASTIA     

A técnica de galvanoplastia consiste em uma série de banhos realizados durante três 

etapas principais: pré-tratamento, galvanização e pós-tratamento. 

 

5.3.1 Pré-tratamento 

O primeiro passo para a galvanização eletrolítica consiste na preparação da sua 

superfície, pois para um bom acabamento é necessário que a superfície esteja completamente 

limpa, livre de óxidos, gorduras, poeira metálica, tintas, graxas e incrustações (ZEMPULSKI, 

2007). Essa preparação é dividida nas seguintes etapas:  

Tratamento mecânico: São operações tais como esmerilhamento, riscamento, 

tamboreamento e polimento. Esses processos são utilizados para eliminar rebarbas de 

usinagem, pontos de ferrugem e incrustações da peça metálica (ALMEIDA,2019). 

Desengraxamento (químico ou eletrolítico): Nessa etapa ocorre a eliminação dos óleos, graxas 

e todas as gorduras que possam estar na superfície da peça. A presença dessas substâncias pode 

interferir na aderência do revestimento e promover manchas na superfície tratada 

(ALMEIDA,2019). 

No desengraxamento químico são empregados solventes orgânicos, como por exemplo 

tri e tetracloroetileno, gasolina e emulsões de solventes bifásicos, como organoclorados e 

soluções alcalinas de hidróxido de sódio - soda cáustica, fosfato trisódico e carbonato de sódio 

(BARROS, 2016).  

O desegraxamento eletrolítico é indicado para materiais ferrosos. Nestes banhos são 

usadas soluções de hidróxido de sódio a 30 g/L, carbonato de sódio a 30 g/L, fosfato trisódico 

a 30 g/L e gluconato de sódio 30 g/L com a aplicação de uma corrente elétrica de 7 a 10 A/dm² 

de peça galvanizável. Neste processo sãoliberados hidrogênio e íons hidroxilas que são 

responsáveis pelo desengraxe, provocando a saponificação da capa de óleo (BARROS, 2016).  

Na Figura 3 observa-se os diversos banhos para desengraxe das peças. Alguns banhos 

são aquecidos, por isso há a presença de vapor que pode ser vista na imagem.  
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Figura 3 - Tanque de desengraxe 

 
Fonte: Barros (2016) 

● Lavagem: os banhos são intercalados por lavagens em água corrente com pH 

controlado para a eliminação de resíduos das operações, no intuito de que não ocorram 

contaminações de um banho para o outro.    

● Decapagem: a última etapa do pré-tratamento é a decapagem que pode ser 

alcalina ou ácida. 

Na decapagem alcalina ocorre a remoção de resíduos do esmeril, pastas abrasivas e de 

polimento. Esta utiliza soluções alcalinas que podem ser hidróxidos, fosfatos, carbonatos e 

gluconato de sódio (ALMEIDA, 2019).  

Enquanto que na decapagem ácida ocorre a remoção de tintas, óxidos, e incrustações da 

superfície metálica. Neste caso, utilizam-se ácidos minerais como clorídrico, sulfúrico, 

fluorídrico, fosfórico e nítrico (BARROS, 2016). Estes precisam estar presentes em sua forma 

concentrada, de modo que o pH se encontre em torno de 1 (HILSENDEGER, 2020). 

Após a decapagem ácida deve ser aplicado um banho de neutralização com a utilização 

de líquidos fracamente alcalinos, como o hidróxido de sódio (soda cáustica) diluído 

(HILSENDEGER, 2020). 

 

 

 

 

 



14 
 

5.3.2 Galvanização 

Após as etapas de pré-tratamento inicia-se a galvanização propriamente dita. Nessa 

etapa é realizada a deposição de camadas metálicas sobre a peça a ser galvanizada. Esta pode 

ser realizada através de 2 tipos de banhos: o eletrolítico no qual   a deposição metálica é feita 

por intermédio da corrente elétrica (eletrodeposição) ou de imersão simples que não emprega o 

uso da eletricidade (ALVES, 2014). 

Os revestimentos eletrolíticos das peças ocorrem em tanques conforme a Figura 4. Estes 

geralmente são fabricados com ferro e revestidos com polipropileno ou cloreto de polivinila, 

dotados de duas barras laterais de cobre (barra anódica) nas quais são colocados os eletrodos 

positivos (anodos solúveis ou insolúveis) que são oxidados no decorrer das reações.  

Os eletrodos insolúveis são empregados na deposição de cromo e metais nobres. Eles 

podem ser de aço inoxidável, grafite ou chumbo a depender da composição da solução 

eletrolítica presente no tanque. Esta deve conter eletrólitos compostos principalmente por sais 

e/ou complexos metálicos que deverão ser reduzidos e depositados sobre a peça. Enquanto que 

os ânodos solúveis são constituídos do mesmo metal da solução eletrolítica (banho de zinco, 

prata etc). 

 

Figura 4 - Tanque de banho eletrolítico 

 
 Fonte: Pugas (2007) 

 

As reações de redução ocorrem nas peças metálicas (cátodo), que são colocadas 

individualmente em suportes conhecidos como gancheiras (Figura 5) ou de forma automatizada 

(Figura 6). Por fim, são presos a uma terceira barra horizontal denominada de barra catódica 

que é posicionada na região central do tanque (PUGAS, 2007).  
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Figura 5 - Fixação manual das peças (cátodos) em contato com o eletrólito 
 

Fonte: Pugas (2007) 

 

Figura 6 - Processo automatizado de fixação e movimentação das peças durante a etapa de 
eletrodeposição 

 

Fonte: Pugas (2007) 
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A massa de metal a ser depositada é determinada através das leis de Faraday da 

eletrólise abaixo: 

1. A massa de qualquer substância liberada ou depositada em um eletrodo é 
proporcional à carga elétrica (isto é, o número de coulomb) que flui pelo eletrólito. 
2. As massas de diferentes substâncias liberadas ou depositadas por uma mesma 
quantidade de eletricidade (isto é, o número de coulomb) são proporcionais às massas 
equivalentes dessas substâncias. (ROSENBERG, 2013, p.319).   
    

Nos banhos eletrolíticos são utilizados metais pesados que são perigosos para o meio 

ambiente e aos seres vivos. Também é comum o uso de cianeto de cobre, prata, sódio ou 

potássio pois, proporcionam uma melhora na eficiência, nas características texturais dos 

revestimentos e da capacidade de solubilização dos metais através da formação de complexos 

estáveis. Além disso eles exercem uma importante função como desengraxante nas peças que 

serão revestidas, visto que os banhos cianídricos possuem pH entre 12 e 13. 

Devido à proximidade dos banhos de cianetos com soluções ácidas ou águas de lavagens 

contendo íons H+, pode ocorrer a formação de gás cianídrico. Este pode ser fatal ao ser inalado 

a depender de sua concentração, pois o cianeto adere à hemoglobina e ocupa o lugar do 

oxigênio, podendo gerar mortes por asfixia (BARROS, 2016). 

 

5.3.3 Pós-tratamento:  

Essa etapa é complementar e opcional. Ela serve para aumentar a proteção contra a 

corrosão, proporcionando maior resistência mecânica às peças galvanizadas (BARROS, 2016). 

O pós-tratamento consiste em operações de acabamento na peça, como por exemplo: 

lavagens com água quente ou fria, secagem que pode ser por centrifugação, estufa ou jato de 

ar, banho de óleo, pintura ou envernizamento (ALVES, 2014) 
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O fluxograma (Figura 7) resume as etapas de galvanização e os seus efluentes que são 

gerados. 

 

Figura 7- Fluxograma do processo galvânico e seus efluentes 

 
Fonte: Sgorlon (2014) 

Na galvanoplastia, normalmente são utilizadas soluções ácidas, soluções alcalinas e sais 

de metais pesados. A água funciona como agente de limpeza das peças metálicas durante os 

processos no intuito de evitar a mistura de diferentes soluções químicas pelo efeito de arraste 

(BARROS, 2016). 

Durante o processo produtivo da galvanoplastia, além do elevado consumo de água, um 

enorme aporte energético é empregado para redução de metais e aquecimento de banhos, 

gerando um grande volume de águas contaminadas, emissões atmosféricas provenientes das 

perdas de vapores dos banhos aquecidos e geração de aerossóis (SIMAS, 2007).  
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A água é o insumo principal empregado na indústria de galvanoplastia, o consumo de 

água é uma condição preocupante nesse setor, por dois fatores: o custo da água consumida e 

um maior consumo de água implica em maior quantidade de efluente, logo, em maiores custos 

com o tratamento (CASAGRANDE, 2009).  

Depois da água, o segundo insumo mais utilizado na galvanoplastia é a energia elétrica. 

Esta é necessária para a operação os eletrólitos, nas reações de deposição, no funcionamento 

dos motores, compressores, nos aquecimentos dos eletrólitos e na secagem das peças etc. 

(CASAGRANDE, 2009).  

Cortez (2012) realizou um estudo sobre os insumos básicos da galvanoplastia em 17 

empresas situadas na zona leste do Município de São de Paulo e cuja a atividade é direcionada   

ao processo   de   cromação, considerando o volume mensal de água consumido e de energia 

elétrica em relação ao número de funcionários (Tabela 2). Ele observou um grande consumo de 

água e energia nas empresas entrevistadas e que esses consumos elevados são evidenciados 

especialmente pela falta de planejamento da rede hidráulica e elétrica da produção e do emprego 

de equipamentos antigos, como por exemplos retificadores. 

Tabela 2 - Consumo de água e energia elétrica em relação ao número de funcionários 

 
Fonte: Cortez (2012) 
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Um outro fator que colabora com o consumo de água no setor galvânico é a ausência de 

sistemas de lavagens eficientes que minimizam o consumo de água tais como: sistema de 

lavagem em cascata, canalização separada por tipo de procedimentos, compatíveis com o 

tratamento posterior e sua reutilização no próprio processo. 

 Em todas as atividades descritas anteriormente ocorre uma grande emissão de poluentes 

para o meio ambiente. São gerados diversos efluentes constituídos dos derrames, respingos, 

arrastes dos tanques de lavagem das peças e banhos de deposição metálica, pelas purgas do 

lavador de gases e lavagens de equipamentos e pisos (ALVES, 2014). 

O Quadro 2 mostra um resumo das substâncias químicas mais empregadas nos processos 

galvânicos e como estas afetam de forma nociva o organismo dos seres humanos. 
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Quadro 2 – Principais processos de galvanoplastia e respectivos produtos químicos utilizados e seus 
efeitos toxicológicos 

 

Fonte: Simas (2007) 
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Os gases gerados nos processos galvânicos devem ser captados e encaminhados para 

um lavador de gases, onde serão devidamente dissolvidos e o pH ajustado para 7 (neutralizado), 

para depois serem enviados para o sistema de tratamento de águas residuárias (CORTEZ, 2012). 

A Figura 8 mostra a origem dos efluentes líquidos que são encaminhados para uma 

estação de tratamento através de uma rede de coleta com canaletas impermeabilizadas.  

Figura 8 -Origem dos efluentes líquidos na galvanoplastia e posterior formação do lodo galvânico 

 
Fonte: Amaral (2015) 

Na estação de tratamento de efluentes, os metais pesados, que preliminarmente já estão 

dissolvidos, são precipitados e depois extraídos a partir da decantação, sedimentação ou por 

filtração, gerando um material sólido denominado de lodo galvânico (ALVES, 2014). Este é o 

resíduo gerado em maior quantidade pela indústria galvânica (SGORLON, 2014). 

Os estudos realizados por Cortez (2012) também mostraram a quantidade de lodo 

galvânico gerado por cada empresa estudada, sendo que destas empresas, três não possuem 

estimativa da quantidade de LG gerada conforme a Figura 9. 
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Figura 9 - Volume de resíduo sólido galvânico gerado por mês 

 
Fonte: Cortez (2012) 

 

5.4 COMPOSIÇÕES DOS LODOS E CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS E 

TOXICOLÓGICA    

 

A indústria galvânica gera uma variedade de resíduos dos quais o lodo galvânico é o 

mais representativo (AMARAL, 2015). Eles têm a sua composição química e a sua cor 

definidas pela tecnologia aplicada e pela natureza da produção que lhe deu origem. Por isso, 

eles normalmente são coloridos, variando do branco leitoso, verde, azul, laranja tijolo até o 

marrom acinzentado (PONTE, 2015) e o seu pH pode atingir valores extremos quando não 

tratado (INEA, 2014). A Figura 10 mostra um exemplo de um tanque contendo LG. 
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Figura 10 - Tanque de resíduos sólidos da galvanoplastia (lodo) 

 

Fonte: Oliveira et al (2018) 

O lodo é caracterizado como um material sólido, entretanto muitas vezes ele é 

encontrado no estado pastoso (CAMARGO, 2018).  Segundo Rocha et al. (2017, p.2) “o lodo 

galvânico contém em média 63% de água e em sua composição estão presentes compostos 

químicos em diferentes formas, como hidróxidos e sais dos metais, além de carbonatos e 

sulfatos devido ao processo de neutralização.” 

A realização de analises físico-químicas do LG é muito importante para obter 

informações relacionadas à composição do mesmo, pois para realizar a identificação de uma 

tecnologia de tratamento e recuperação do lodo galvânico é essencial uma avaliação qualitativa 

e quantitativa deste resíduo. A caracterização dos resíduos deve ser estimulada nas empresas, 

porque a partir delas podem ser feitas análises, tornando possível determinar quais elementos 

caracterizam seus resíduos como perigosos (classe I), mostrando o potencial de poluição que 

estes apresentam para o meio ambiente e seres vivos. Além disso, realizar o aproveitamento dos 

constituintes tóxicos, porém valiosos, ou substituí-los no processo por elementos menos 

tóxicos, de modo a minimizar a quantidade de resíduo perigoso (classe I) gerado (LADEIRA, 

2008).  

Testes de caracterização e lixiviação de resíduos galvânicos realizados por Pugas (2007) 

mostraram que apesar destes possuírem composição química diferentes, em geral, mesmo 

variando as condições ambientais e solos, os resíduos liberam elevada concentração de íons e 

metais pesados para o meio ambiente, excedendo os limites impostos pela legislação. 

Ladeira (2008) realizou uma análise quantitativa dos lodos galvânicos, de algumas 

empresas situadas na região metropolitana de Belo Horizonte, por Espectrometria de Absorção 

Atômica - EAA (técnica baseada na propriedade de absorção da luz por átomos livres) com a 
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utilização de lamas de diferentes processos de deposição. A escolha dos elementos a serem 

analisados considerou-se as exigências da norma ABNT NBR 10004. conforme a Tabela 3 

Tabela 3 - Análise por espectrometria de absorção atômica 

AMOSTRAS VALORES (mg/kg) 

ELEMENTOS Cr Mn Fe Cu  Ni Zn Cd Al pH 
Empresa E - Lama de 

Fosfatização 
1,1 0,2 196 ˂0,01 ˂0,01 47 ˂0,01 0,3 5,6 

Empresa F - Lama de 
Fosfatização 

0,7 0,2 166 ˂0,01 0,1 45 ˂0,01 0,2 3,7 

Empresa A - Lama de 
Fosfatização 

0,8 0,5 135 ˂0,01 0,8 148 ˂0,01 0,6 2,9 

Empresa D - Lodo 
cromo 

92,4 0,6 75 0,2 ˂0,01 286 170 10,2 7,5 

Empresa E - Lodo 
Galvânico 

26,9 ˂0,01 135 ˂0,01 ˂0,01 139 ˂0,01 6,3 8 

Empresa F - Resíduo 
Banho Zn 

16,4 3,5 338 0,2 0,1 225 ˂0,01 0,4 10,4 

Empresa F - Resíduo 
ETE 

86,2 12,4 134 2,7 0,5 980 220 18,3 6,9 

Fonte: Adaptado de Ladeira (2008)  

A partir da Tabela 3, observa-se uma variação na concentração dos metais para cada 

processo, sendo que os índices de contaminantes na lama fosfática mostraram-se baixos 

enquanto que os outros lodos apresentam altos teores de cromo. Os resíduos da estação de 

tratamento da empresa F, apresentou uma elevada concentração de metais, possuindo uma 

maior quantidade de manganês, zinco e alumínio em comparação com as demais lamas, 

entretanto não foi possível obter mais informações na fonte, sobre esta empresa, que explicasse 

essa divergência. Para classificação dos resíduos como classe I ou classe II, foram feitos testes 

de lixiviação de acordo ABNT NBR 10004 (Tabela 4).  
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Tabela 4 - Resultados dos ensaios de lixiviação segundo ABNT NBR10004/2004 
Elementos Ag 

(mg/L) 
Cd 

(mg/L) 
Cr 

(mg/L) 
Ba 

(mg/L) 
Pb 

(mg/L) 
Se 

(mg/L) 
As 

(mg/L) 
Hg 

(mg/L) 
F 

(mg/L) Amostras 
Empresa E - 

Lama de 
Fosfatização 

˂0,01 ˂0,01 ˂0,01 ˂50 ˂0,1 ˂1 ˂0,2 ˂0,1 0,82 

Empresa F - 
Lama de 

Fosfatização 
˂0,01 ˂0,01 ˂0,01 ˂50 ˂0,1 ˂1 ˂0,2 ˂0,1 150 

Empresa A - 
Lama de 

Fosfatização 
˂0,01 ˂0,01 ˂0,01 ˂50 ˂0,1 ˂1 ˂0,2 ˂0,1 7,4 

Empresa D - 
Lodo cromo 

˂0,01 4,1 38 ˂50 ˂0,1 ˂1 ˂0,2 ˂0,1 24 

Empresa E - 
Lodo 

Galvânico 
˂0,01 ˂0,01 11,1 ˂50 ˂0,1 ˂1 ˂0,2 ˂0,1 1,9 

Empresa F - 
Resíduo 

Banho Zn 
˂0,01 0,07 0,5 ˂50 ˂0,1 ˂1 ˂0,2 ˂0,1 2,4 

Empresa F - 
Resíduo ETE 

0,25 7,6 38 ˂50 ˂0,1 ˂1 ˂0,2 ˂0,1 13 

Fonte: Adaptado Ladeira (2008) 

Todas as lamas de fosfatização que foram analisadas poderiam ser enquadradas como 

resíduos não perigosos (classe II). A reclassificação desses resíduos em não perigosos (classe 

II) está prevista na ABNT NBR10004/2004, desde que a empresa exiba um laudo analítico que 

confirme a inexistência de algumas substâncias nas concentrações que as classificariam o 

resíduo como perigoso (classe I) conforme o Tabela 5. Enquanto que os demais resíduos 

analisados apresentaram elevadas concentrações de cromo e cádmio, sendo assim classificados 

como resíduos perigosos.  

Tabela 5 - Limites máximos para a classificação dos resíduos como não perigosos pela legislação 
conforme ABNT NBR 10004/ 2004 

 

Fonte: Ladeira, 2008 



26 
 

A composição do LG também pode ser caracterizada através da técnica Espectrometria 

de Absorção Atômica por Chama - FAAS, que consiste na medição da intensidade da radiação 

eletromagnética de átomos gasosos no seu estado fundamental, provenientes de uma fonte 

primária, como por exemplo no trabalho realizado por Oliveira et al 2018 que fez a análise 

quantitativa para detectar os teores de metais presentes no LG em três empresas, conforme 

pode-se observar na Tabela 6. 

Tabela 6 -Concentração de metais no lodo galvânico das empresas visitadas em Juazeiro do Norte-CE 

 

Fonte: Oliveira et al (2018) 

Na Tabela 5, observa-se que existiu uma pequena variação na concentração de metais 

no lodo para cada empresa. Este fato pode ser explicado por diversos fatores como a ineficiência 

de processos ou tipo de técnica utilizada.  Em relação à constituição, constatou-se que a 

constituição elementar dos resíduos galvânicos sólidos nessas empresas é similar. A 

caracterização química do LG comprova a presença de elementos que caracteriza esses resíduos 

como perigosos. (OLIVEIRA et al, 2018) 

 

5.5 PRODUÇÃO MAIS LIMPAS E ECONOMIA CIRCULAR 

A gestão ambiental de uma galvanoplastia deve considerar sempre a minimização do 

uso de recursos naturais, sobretudo água, matéria-prima química e energia elétrica, com a 

aplicação de procedimentos e tecnologias plausíveis de se atingir uma produção mais limpa, 

objetivando a sustentabilidade (ARAÚJO, 2019). 

Na conferência de Estocolmo, a Organização das Nações Unidas - ONU, definiu o 

desenvolvimento sustentável como “aquele que satisfaz as necessidades presentes, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”. Por isso 

um bom projeto deve contemplar, desde a construção ou adaptação das instalações e obras civis, 

o uso de materiais alternativos e reciclados. Um exemplo de baixo investimento é a captação e 

armazenamento da água de chuva para usar nas edificações e também nos processos 

galvanotécnicos. Ainda é possível gerar energia elétrica própria, através de fontes alternativas 

como luz solar ou vento (ARAÚJO, 2019). 
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Um dos conceitos associados ao desenvolvimento econômico sustentável é a   economia 

circular, ela amplia a cadeia de valor dos materiais para pode compreender todo o ciclo de vida 

do produto, abrangendo todos os estágios de fornecimento, fabricação, distribuição e vendas 

(WEETMAN, 2019). A ideia é extinguir o conceito de lixo e visualizar cada material dentro de 

um fluxo cíclico, nesse contexto os resíduos tornam-se recursos a serem recuperados e 

revalorizados por meio da reciclagem e reutilização.   

Vale mencionar também o conceito de simbiose industrial, que abrange práticas como 

o compartilhamento de infraestruturas e a reutilização de resíduos de uma empresa por outra 

que os transformam em recursos. A Figura 11 resume os principais conceitos empregados pela 

encomia circular (SEHNEM, 2019). 

Figura 11- Interfaces entre os conceitos que representam a economia circular 

 

Fonte: Sehnem, 2019 

As tecnologias de produção mais limpa podem ser empregadas nas indústrias galvânicas 

através do aumento da vida útil dos banhos, reciclagem dos resíduos, redução no consumo de 

água e eliminação do uso de substâncias tóxicas como por exemplo o cianeto e o cromo 

hexavalente, diminuindo assim os impactos ambientais, custos com o pré-tratamento dos 

efluentes e o volume de LG produzido, referente a remoção dessas substâncias.  A Figura 12 

mostra as medidas de produção mais limpa por ordem de importância que podem ser utilizadas 

na galvanoplastia (FUKUI, 2014). 
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Figura 12 - Escala de medidas de Produção mais limpa em galvanoplastias 

 

Fonte: Fukui (2014) 
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Como exemplo de reutilização dos resíduos para o próprio processo tem-se as resinas 

de trocas iônicas seletivas que são uma tecnologia para tratamento dos efluentes líquidos da 

galvanoplastia. Elas melhoram os resultados quando comparados aos processos físico-químicos 

tradicionais e tem o objetivo de capturar metais como cobre, níquel, cobalto, ouro etc. Quando 

recuperados, resultam em matéria prima que pode ser reutilizada nos processos diretamente. O 

rendimento é de 95%, em média, usando essa tecnologia. A água presente nas soluções pode 

ser reutilizada também, diminuindo assim a quantidade de LG gerado e os custos com 

tratamento (ARAÚJO, 2019).  

Araújo (2012) apresentou os resultados operacionais obtidos após cinco anos a partir da 

implantação das tecnologias de produção mais limpa (P+L) na Termogal Tratamento de 

Superfícies Ltda, em Itu-SP. Estes mostraram que é plausível uma pequena empresa inserir 

tecnologias de produção mais limpa e buscar a melhoria contínua dos seus processos, mirando 

o seu desenvolvimento local integrado e sustentável.  O Quadro 3 mostra resultados referentes 

ao período após implantação do sistema de produção mais limpa até 2009. A diminuição de 

matéria prima citada empregou a extrapolação dos dados das caracterizações químicas. 

Quadro 3 - Resultados obtidos com o sistema de P+L implantado na Termogal entre 2006 a 2009 

 

Fonte: Araújo (2012) 

Os estudos realizados por Benvenuti (2015) sobre a aplicação de ferramentas da P+L 

em uma empresa de galvanoplastia com processos de niquelação e cromagem de peças 

metálicas com a utilização de linha manual com gancheiras mostraram que a implantação desse 

procedimento operacional traz benefícios na ordem técnica, econômica e ambiental. A 

aplicação dessas ferramentas proporcionou um retorno imediato, através de ação simples de 
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redução na fonte, diminuindo significativamente o consumo de água (120 m³/ano) e os custos 

na estação de tratamento de efluentes (redução de 18%).  

 

5.6 TRATAMENTOS, DISPOSIÇÃO FINAL E REAPROVEITAMENTO DO LODO 

GALVÂNICO  

Os resíduos industriais vêm sendo depositados, historicamente, de maneira inadequada 

no Brasil, muitas vezes, sem separação. Entre os resíduos industriais inclui-se grande 

quantidade de material perigoso, em torno de 40% (PAIXÃO, 2012). 

 No Brasil, 3.000 lixões foram identificados em junho de 2017, estes impactam a vida 

de 76,5 milhões de pessoas e geram um prejuízo anual para os cofres públicos superior a R$3,6 

bilhões, valor referente aos gastos para cuidar do meio ambiente e tratar dos problemas de saúde 

ocasionados pelos impactos negativos dos lixões. (ABRELPE,2017). 

Em 2019, o setor de resíduos correspondeu 4% do total de emissões de gases do efeito 

estufa no Brasil, este valor corresponde a 96 milhões de toneladas de CO2 emitidas. Quando 

considerado o ano de 2010 como um referencial, registrou-se um aumento de 23% nas emissões, 

sendo que dois terços destas foram provenientes das atividades de disposição final, incluindo 

aterros sanitários, aterros controlados e lixões (ABRELPE,2020). 

Entretanto, de acordo com a Lei Federal nº 9.605/1998, conhecida como Lei 

de Crimes Ambientais, o gerador deveria receber pesadas sanções pela disposição imprópria de 

seus resíduos. Por isto ele seria obrigado a dispor, tratar ou temporariamente estocar seus 

resíduos, até a destinação final eficiente. Os avanços das políticas ambientais e da 

conscientização social exigem das empresas, medidas que diminuam os impactos ambientais 

relacionados ao descarte incorreto dos seus resíduos, bem como a necessidade de minimização 

do consumo dos recursos naturais e agregados empregados nas indústrias.  

A solução dos problemas ambientais demanda um novo estilo dos empresários 

administradores. Estes precisam considerar o meio ambiente em suas decisões e adotar 

concepções administrativas e tecnológicas que colaborem para aumentar a capacidade de 

suporte do planeta. Nota-se que as atitudes das empresas dificilmente surgem de modo 

espontâneo, as preocupações ambientais dos empresários são determinadas por três principais 

conjuntos de forças que interatuam mutuamente:  o governo, a sociedade e o mercado 

(CORTEZ, 2012). 
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Nos estudos realizados por Mattos (2011) em 17 empresas de galvanoplastia na zona 

leste de São Paulo, foi observado que apenas 4 destas realizam a destinação adequada dos seus 

resíduos, 9 desconheciam as formas corretas de destinação ou as fazem de maneira inadequada, 

enquanto que não possuíam nenhuma destinação para os seus resíduos, conforme pode ser 

observado na Figura 13. 

Figura 13 -Distribuição das empresas de acordo com a destinação dos seus resíduos sólidos 
galvânicos 

 
Fonte: Mattos (2011) 

Nas 17 empresas entrevistadas por Cortez (2012), também na zona leste de São Paulo, 

os resíduos sólidos são armazenados de maneira indevida, sem seguir as normas de 

armazenamento de resíduos perigosos, na própria indústria até atingir um volume e tempo 

desejado, e depois removidos por empresas especializadas no tratamento de resíduos, nenhuma 

das indústrias estudadas tinha conhecimento sobre o destino final dado aos resíduos e nem os 

tipos de processos empregados. 

O grande desafio do setor galvânico está no desenvolvimento de soluções tecnológicas, 

principalmente nas empresas de pequeno porte. Um outro fator limitante para uma padronização 

da disposição e tratamentos de resíduos do setor é a grande variedade de processos empregados 

e seus respectivos produtos (PINTO,2012). 

Diante da complexidade crescente desta problemática, do aumento da pressão imposta 

pelas leis e das condições de certificação, e com a elevação de custos de tratamento e disposição 

dos resíduos, as indústrias têm procurado novas soluções, que sejam menos agressivas ao meio 

ambiente, no campo da minimização da geração dos seus resíduos (BARROS, 2012). Entre 

essas soluções tem-se: inertização, reutilização, disposição ou até mesmo desenvolvimento de 

novos materiais a partir de resíduos (BORGO, 2005). 
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O tratamento correto dos efluentes industriais deve considerar a carga poluidora e 

presença de contaminantes. Segundo Ferreira (2021) os processos para disposição e tratamento 

dos lodos galvânicos podem ser estocagem, aterramento, incineração, processamento, plasma 

térmico, microencapsulamento e reciclagem. 

 

5.6.1Estocagem:  

A estocagem consiste no armazenamento dos resíduos, apesar de não ser uma forma de 

disposição propriamente dita, ela é admitida desde que as normas brasileiras referentes para o 

procedimento sejam atendidas. Esse método necessita de uma estrutura especial, paramentada 

com sistemas de segurança e monitoramento continuo. Essa técnica é caracterizada por um 

aumento do passivo ambiental da empresa (MATTOS, 2011). 

O LG, por ser um resíduo perigoso, precisa ser disposto em um local adequado, e 

acondicionado corretamente para transporte e deposição (FERREIRA, 2021). Deve-se 

considerar as características do lodo, volume e quantidade de cada resíduo (NASCIMENTO, 

2017), sobretudo em relação ao teor de umidade, pois normalmente paga-se por quilo de LG a 

ser depositado. Por isso, geralmente são usados adensadores de lodo, tais como o filtro prensa 

da Figura 14, com a finalidade de remover a humidade do lodo antes da deposição final (INEA, 

2014). 

Figura 14 - Filtro-prensa utilizado no deságue do lodo galvânico 

 
Fonte: Pinto (2012) 
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A escolha dos dispositivos para o acondicionamento dos resíduos também deve considerar a 

necessidade de deslocamento. No Quadro 4, encontra-se as formas mais comuns de se 

acondicionar os resíduos sólidos industriais.  

Quadro 4 - Maneiras de acondicionar os resíduos sólidos industriais 

 
Fonte: Nascimento (2017)  

Os lodos galvânicos devem ser armazenados em bombonas (Figura 15) após a 

precipitação dos metais pesados na forma de hidróxidos, através da utilização de hidróxidos 

comerciais ou cal (FONSECA, 2009).  

Figura 15 - Forma adequada de acondicionamento e estocagem de 

Resíduos perigosos 

 
Fonte: ABTS (2020) 

Para que ocorra a precipitação desses metais é necessário atender a especificação do pH 

conforme o Quadro 5.  
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Quadro 5 - Faixa de pH para a precipitação dos cátions metálicos na forma de hidróxidos 

 

Fonte: Fonseca (2009) 

Segundo a NBR-12.235, ao escolher o local de armazenamento dos resíduos, devem ser 

considerados os seguintes itens: 

 O local deve ser projetado para que o risco de contaminação ambiental seja 

mínimo; 

 Deve ser de fácil acesso para os equipamentos de transporte; 

 Deve ter sinalização e ter o acesso limitado; 

 Os resíduos devem estar devidamente identificados e dispostos em áreas 

separadas; 

 O piso deve ser impermeável e com drenagens para a Estação de Tratamento de 

Efluentes (ETE); 

 Os resíduos de diferentes classificações não devem ser armazenados juntos ou 

próximos; 
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 O local deve ser coberto (dependendo do tipo de resíduo estocado); 

 O local deve ser afastado das áreas administrativas (deverá ser controlada a 

direção predominante dos ventos para evitar problemas de odores); 

 A instalação deverá possuir equipamentos de segurança e de proteção individual; 

 Compatível com os resíduos instalados e com as possíveis emergências. 

 

5.6.2 Aterro industrial  

O aterro industrial é a destinação mais econômica para os resíduos industriais perigos, 

ele é um dos métodos de disposição do lodo mais empregados. Caracteriza-se como uma 

abertura de valas no solo no qual o resíduo é depositado no fundo, compactado e posteriormente 

recoberto com terra (NASCIMENTO, 2017).  

Para que o projeto de um aterro industrial seja elaborado são necessários estudos de 

caracterização e classificação de resíduos, eles devem ter as suas características infecto-

contagiosas e físico-químicas conhecidas. Além do mais, as condições geográfica, topográfica, 

hidrogeológica e climatológica do terreno devem ser avaliadas para a escolha da localização do 

aterro (LEMOS, 2009). 

Os aterros para resíduos perigosos (classe 1) são equipados com uma estrutura metálica 

conforme a Figura 16 que impedem o escoamento de águas da chuva para o seu interior e evita 

a formação de lixiviado, funcionando como um sistema de dupla impermeabilização o qual 

protege o solo do contato com o lixiviado que é drenado e encaminhado para tratamento. 

Figura 16 - Vista aérea de um aterro industrial classe I 

 
Fonte: Simas (2007) 
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Antes de serem aterrados, é necessário que os resíduos sejam submetidos ás preparações, 

como neutralização, secagem, solidificação, fixação química, encapsulamento, precipitação de 

cianetos, entre outros.  Além disso, toda a extensão do aterro deve ser inspecionada e a 

qualidade das águas superficiais e subterrâneas da redondeza precisa ser monitorada (LEMOS, 

2009).   

A infraestrutura destes aterros precisa ter bons acessos, com cerca e portaria (elementos 

de segurança), balança, laboratórios, escritórios, instalações de apoio industrial e placas 

informativas (BARROS, 2012).  

Nos Estados Unidos da América e na Europa os aterros são alvos de resistência por não 

serem caracterizados como uma forma de tratamento, principalmente após o incidente com 

resíduos químicos como o de “Love Chanel”, nos EUA que provocou a intensificação das ações 

de controle (MATTOS, 2011). Além do mais, esta forma de deposição aumenta a geração de 

passivo ambiental de alto risco, visto que o resíduo fica embaixo da terra por tempo 

indeterminado. Existe uma diretiva da União Europeia, desde 1991 que recomenda o emprego 

de aterro apenas como última opção para a destinação de resíduos (SIMAS, 2007).  

 

5.6.3 Incineração 

Um dos processos mais populares e empregados no mundo para a recuperação 

energética é a incineração (ABRELPE, 2015). Este é um processo de decomposição térmica 

que ocorre a uma temperatura acima de 1000 ºC. Ele é aplicado para resíduos de alta 

periculosidade com o objetivo de diminuir o peso, volume e as características toxicológicas dos 

resíduos sólidos e ocorre em fornos nos quais pode-se tratar os rejeitos industriais, subprodutos 

e ainda produtos acabados que apresentem periculosidade conforme a Norma Brasileira 10004 

(LEMOS, 2009). A energia recuperada pode ser aproveitada para geração de calor e de energia 

elétrica (ABRELPE, 2015). 
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Figura 17 - Vista de uma moderna incineradora de resíduos industriais 

 
Fonte: Lemos (2009) 

Os resíduos apropriados para a incineração são os líquidos, sólidos, pastosos e gasosos, 

clorados, não-clorados (borra de tinta, agrodefensivos, borras oleosas, farmacêuticos, 

cosméticos, resíduos de laboratório, e resinas), inorgânicos, ambulatoriais. Estes devem 

apresentar um poder calorífico inferior da ordem de 4.700 kcal/kg. Para realizar a incineração 

é importante obter dados referentes à quantidade, o estado físico, poder calorífico, viscosidade, 

densidade, corrosividade, e composição química dos resíduos (LEMOS, 2009).  

 A matéria orgânica e as características de periculosidade são eliminadas no processo de 

queima, na presença de oxigênio, de modo que os materiais a base de carbono são decompostos. 

Ficando duas fases: uma sólida e outra gasosa (NASCIMENTO, 2017). 

Apesar de parecer uma técnica vantajosa para o tratamento de lodos galvânicos, pois 

proporciona a diminuição do seu volume, ela produz cinzas que ainda apresentam alto grau de 

toxidade (MATTOS, 2011). Estas são depositadas em aterros controlados e licenciados, 

enquanto que os efluentes líquidos são encaminhados para tratamento, no qual 80 % retorna ao 

processo produtivo.  

Durante a incineração os metais pesados e outros elementos tóxicos (principalmente Cd, 

Hg, Pb, Zn, Cr, As, Be, Se, Ni e Ag) não são destruídos (VIEIRA, 2012). Estes são volatizados 

e em seguida condensados na superfície de partículas no ar, de modo que possa contaminar a 

vegetação e o solo ou ser inalada e / ou ingerida pelas pessoas (SIMAS, 2007). Além do mais, 

alguns desses atuam como catalisadores de dioxinas e furanos (substâncias cancerígenas) a 

temperaturas intermediárias (VIEIRA, 2012).  
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Os gases provenientes da queima são tratados e monitorados on-line, avaliando-se os 

seguintes parâmetros: vazão, temperatura, níveis de O2, CO e também índices de NOx, SOx, 

HCl e material particulado (SIMAS, 2007). Estes indicadores devem atender os parâmetros de 

emissão e os seus respectivos padrões impostos pela Resolução Conama 316/02 (Tabela 7). 

Tabela 7 - Parâmetros de emissão e os seus respectivos padrões 

Parâmetros 
Valor do padrão  

* 

HF 5 

SO2 280 

NOx 560 

Co 100** 

HCl 80 

Material Particulado 70 

Inorgânicos Particulados Classe 1 (Cd, Hg, TI) 0,28 

Inorgânicos Particulados Classe 2 (As, Co, Ni, Te, Se) 1,40 
Inorgânicos Particulados Classe 3 (Sb, Pb, Cr, CN, Cu, 

Sn, F, Mn, Pt, Pd, Rh, V)  
7,00 

Emissões de Dioxinas e Furanos (equivalente total) 0,50 *** 

EDR (Eficiência de remoção/ destruição para PCOP)  99,99% 

EDR (Eficiência de remoção/ destruição para PCBs)  99,9999% 

Eficiência de Combustão 99,99% 

(*) mg/Nm³ Base Seca. (**) ppm. (***) ng/Nm³ (corrigido para 7% O2). 

Fonte: Adaptado de Vieira, 2012 

 

Segundo o estudo realizado por Barkan (2018) o processo de incineração do LG é 

caracterizado por lançar uma elevada quantidade de elementos tóxicos na fase gás-poeira para 

a atmosfera. O Quadro 6 mostra a concentração desses elementos no ar após a queima de uma 

amostra de lodo galvânico. Assim, mesmo após a incineração pode ocorrer a formação de 

poluição secundária.  

Quadro 6 - Concentração de substâncias tóxicas na fase de gás-poeira durante a incineração de uma 
amostra de lodo galvânico 
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Fonte: Barkan (2018) 

Segundo Mattos (2011) as empresas de soluções ambientais não têm aceitado incinerar 

o LG devido à enorme quantidade de metais pesados, que ficam depositados nas cinzas, de 

modo que se torna mais vantajoso encaminhar diretamente para um aterro industrial ou oferecer 

uma outra solução caso possuam. Entretanto ainda existem empresas que aceitam incinerar o 

lodo galvânico, sendo que estas devem encaminhar as cinzas geradas para um aterro industrial. 

 

5.6.4 Plasmas térmico 

Esse é um dos processos para tratamento de resíduo que tem chamado atenção no mundo 

inteiro. Assim como a incineração, o plasma térmico também promove a destruição térmica dos 

resíduos sólidos, todavia com a utilização de um gás ionizante e reativo (plasma), de altíssima 

temperatura, que ao entrar em contato com o resíduo promove a sua decomposição, 

transformando-os em líquidos ou gases (BARROS, 2012).  

O equipamento para tratamento por plasma térmico foi desenvolvido e patenteado pelo 

instituto de pesquisas tecnológicas (IPT) que utiliza um gás condutor capaz de gerar 

temperaturas de até 15.000 ºC (SIMAS, 2007). A IPT se uniu com a CENTRALSUPER, 

surgindo assim a Ecochamas, empreendimento com tecnologia para o tratamento de lodo 

galvânico por plasma que possui investimentos privados e governamentais.  

As temperaturas de operação do plasma podem variar entre 5.000 ºC e 50.000, 

proporcionando a volatização da matéria orgânica e a fundição dos materiais inorgânicos. No 

final do processo é gerada uma matriz vítrea que possui em sua composição todo o material 

tóxico inertizado. Esta matriz pode ser empregada como agregado na construção civil ou como 

matéria prima para a indústria de cerâmica e siderúrgica (BARROS, 2012). 

No tratamento do LG deve-se instalar um sistema de secagem com o intuito de remover 

a umidade do resíduo antes de ser lançado no reator. Também é necessário a utilização de um 

lavador de gases. Sua principal desvantagem está no alto consumo de energia, o que acarreta 

um maior custo (MATTOS, 2011). 

 

5.6.5 Microencapsulamento 

 O microencapsulamento é também conhecido pelos nomes: estabilização, solidificação, 

fixação ou inertização. Apesar desses termos serem empregados como sinônimos, estas são 

técnicas que geralmente são empregadas em conjunto. Elas são caracterizadas pela imobilização 

ou estabilização dos resíduos perigosos através da transformação destes em materiais menos 
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poluentes, devido a adição de aglomerantes ou processos físico-químicos (BARROS, 2016). 

Em termos termodinâmicos essas técnicas implicam em um retardamento da velocidade em que 

as substâncias tendem ao equilíbrio nas condições ambientais a que estão sujeitas (LEMOS, 

2009). 

Estabilização é um processo no qual envolve uma reação química que reduz o lixiviado 

do resíduo, imobilizando os seus componentes químicos e diminuindo a sua solubilidade, 

mobilidade e toxidade, de modo que ele se torne menos prejudicial (SGORLON, 2014). A 

eliminação ou minimização da poluição ambiental de um resíduo pode ser obtida por 

inertização, de modo que as substâncias problema tornam-se inócuas ou mantidas imobilizadas 

dentro de uma matriz adequada (LEMOS, 2009). 

Solidificação é uma técnica que vincula o meio contaminado com um 

reagente/aglomerante, modificando as suas propriedades físicas e melhorando as suas 

propriedades mecânicas, tais como: resistência à compressão, diminuindo a sua permeabilidade 

e encapsulando os contaminantes com o objetivo de formar um material sólido (SGORLON, 

2014). O microencapsulamento pode ser utilizado para o tratamento de metais pesados, sulfetos, 

cianetos, cloretos, orgânicos e outros tipos de lodos (MATTOS, 2011). 

O diferencial dessa técnica está no aproveitamento do resíduo como potencial energético 

ou substituto de matéria prima na indústria. Existem várias aplicações industriais para o lodo 

galvânico por intermédio do encapsulamento, tais como: em materiais cerâmicos; em 

edificações com instalações com processos radiativos (raio x, radioterapia, entre outros); como 

pigmentos corantes na indústria de vidros; em processos termoplásticos com asfalto, 

polipropileno e betume e em resinas de fibra de vidro (BARROS, 2016). O diagrama da Figura 

18 mostra as principais formas de incorporação de resíduos industriais. 
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Figura 18 - Formas de incorporação dos lodos galvânicos 

 
Fonte: Lemos (2009) 

 Inertização em massas cimentíceas: É uma técnica de solidificação/ 

estabilização (S/E) que tem como base a formação de uma matriz de silicato ou alumino silicato, 

dentro da qual os resíduos são incorporados (AMARAL, 2015). A inserção do lodo galvânico 

na mistura crua do clínquer, seguindo por todo o ciclo de fabricação, é chamado de co-

processamento. Este é bastante utilizada na indústria cimenteira (LEMOS, 2009). 

 O cimento Portland tem características técnicas que proporcionam um meio alcalino 

capaz de precipitar os metais pelo método de encapsulamento desses metais nas fases originadas 

durante o processo de hidratação. Tornando-se o material mais utilizado nessa técnica. Neste 

caso, o resíduo precisa apresentar características parecidas aos componentes empregados na 

produção de clínquer (principal matéria-prima do cimento) (SIMAS, 2007). 

A Figura 19 exemplifica como ocorre a conversão dos contaminantes e aprisionamento 

através do método estabilização/solidificação no interior de uma partícula de cimento. Durante 

essa técnica ocorrem reações químicas entre contaminantes e aglomerado ou processos físicos 

para a retenção dos contaminantes. Pode-se observar que o chumbo (Pb2
+), cádmio (Cd2

+) e 

zinco (Zn2
+) são precipitados na zona de superfície do composto hidratado, enquanto que o 

cromo (Cr3
+) é incorporado no interior do composto, sobretudo no interior do silicato de cálcio 

hidratado (C-S-H), que possui a fórmula molecular CaO.2SiO2.3H2O (SGORLON, 2014). 
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Figura 19 - Hidratação do cimento e o aprisionamento de contaminantes 

 
Fonte: Sgorlon (2014) 

Camargo (2018) avaliou o emprego do lodo galvânico na composição do cimento 

supersulfatado, empregando a técnica (S/E). O cimento supersulfatado possui melhores 

propriedades mecânicas em relação ao Portland e é caracterizado por ser um aglomerante de 

menor impacto ambiental devido a sua constituição. Os principais componentes do cimento 

supersulfatado (CSS) são: escória de alto forno (até 90%), sulfato de cálcio (10-20%) e uma 

pequena quantidade de ativador alcalino (até 5%).  

No estudo é destacada a formação da fase etringita (fase responsável pelo endurecimento 

e desenvolvimento inicial da resistência do material) durante a hidratação desse material e essa 

fase está associada à retenção de metais pesados. Através da aplicação do MEV-EDS, que 

utiliza um microscópio eletrônico capaz de produzir imagens de alta resolução, foi possível 

observar o encapsulamento do metal cromo nessa fase. Os testes de lixiviação apresentaram 

resultados dentro dos limites estabelecidos pela legislação. 

 Inertização em argamassa:  

Estudos das características do Lodo galvânico realizados por Lemos (2009) revelou a 

possibilidade de agregar em argamassa para confecção em meio fio, com cerca de 10% de 

resíduo. Na composição de argamassa um componente agregado (inerte) assegura a função de 

carga para o desenvolvimento do corpo do produto. Os ligantes têm o papel de proporcionar 

resistência à mistura. Os aditivos e adjuvantes são materiais orgânicos ou inorgânicos 

adicionados em pequenas quantidades para controlar ou modificar as características da 

argamassa no estado fresco e/ou endurecido, atuando principalmente sobre o ligante. O 

tratamento térmico do resíduo com materiais orgânico (açúcar) e inorgânico (caulinita), 

melhorou as características físicas do passivo ambiental (LEMOS, 2009).  
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 Inertização em cerâmica: A aplicação de resíduos industriais na composição da 

matriz cerâmica tem sido estudada como uma técnica efetiva e de baixo custo para a 

imobilização de espécies metálicas em produtos utilizáveis, reduzindo o volume de resíduos no 

ambiente (MATTOS, 2011). 

Delbianco (2008) realizou experiências sobre o emprego de rejeitos de galvanoplastia e 

a sua aplicação na fabricação de peças cerâmicas rústicas para fins decorativos. Neste estudo 

foi possível observar o comportamento do resíduo galvânicos nos diferentes processos de 

preparação e nos ensaios de fluorescência, lixiviação e solubilização que comprovaram a 

inertização do resíduo. Os resultados dos estudos mostraram-se bastante satisfatórios e 

indicaram a viabilidade comercial da cerâmica rústica (com variações de cores).  

 A Tabela 8 indica que a utilização do resíduo como aditivo na cerâmica vermelha 

mostrou-se adequado do ponto de vista ambiental, visto que os extratos obtidos a partir dos 

ensaios de lixiviação (NBR 10.005) e solubilização (NBR 10.006) apresentaram resultados que 

classificam o material ensaiado como Classe III – inerte, de acordo com a NBR 10.004 (2004), 

demonstrando assim que o resíduo está completamente inertizado dentro da matriz cerâmica. 
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Tabela 8 - Testes de lixiviação de materiais cerâmicos com diferentes concentrações de resíduos 
galvânicos falta mais alguma informação aqui. 

 
Fonte: Delbianco (2018) 

Rocha et. al. (2017) estudou o reaproveitamento do lodo galvânico através da avaliação 

por planejamento estatístico da incorporação desse resíduo a estrutura da cerâmica vermelha. 

Os parâmetros utilizados para avaliar o material produzido foram: quanto à densidade, 

caracterização visual, pH, umidade, matéria orgânica total, quantidade de cromo presente, 

espectroscopia de infravermelho e análise térmica. A partir dos resultados encontrados nas 

caracterizações dos corpos de prova constatou-se a possibilidade de desenvolver materiais, para 

aplicações como telhas e blocos cerâmicos, incorporados com lodo galvânico. Contudo nas 

faixas das variáveis independentes analisadas não foi possível a inertização do cromo. 

Rodrigues et. al. (2020) realizou ensaios de flexão no material cerâmico fabricado com 

a adição do lodo galvânico, com a máquina de ensaio de três pontos, conforme pode ser 

observado no gráfico da Figura 20.  
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Figura 20 - Teste de flexão de material cerâmico com lodo galvânico  

 
Fonte: Adaptado de Rodrigues et. Al (2020)  

No gráfico, pode-se observar um aumento significativo na resistência mecânica à flexão 

em todas as concentrações do lodo galvânico introduzido em relação à amostra pura (0%). 

A maior desvantagem do microencapsulamento está na complexidade dos processos e a 

falta de estudos em bases cientificas relacionados ao tempo em que os produtos formados sejam 

capazes de reter os resíduos sem liberar os poluentes. Uma outra desvantagem é a necessidade 

de tratamento dos gases gerados (MATTOS, 2011). Ainda assim, ele é uma tendência na Europa 

e no EUA, podendo se disseminar mais no Brasil. 

 

5. 6.6 Reciclagem 

Alguns tipos de lodos podem ser reciclados após a sua caracterização segundo a NBR 

10.004. Essa técnica consiste na separação de espécies químicas, relacionando as estruturas 

química das substâncias com as suas propriedades físicas, através de transformações físico-

químicas. Os metais podem ser reciclados através de técnicas de precipitação e separação, 

denominadas de hidrometalúrgicas, que possibilitam o isolamento dos metais do resíduo, 

transformando-os em sais com elevado teor de pureza (SIMAS,2007). 

A World Resources Company (WRC) realiza a reciclagem de resíduos provenientes da 

indústria eletrônica, aeroespacial, joalheria, automobilística e principalmente das indústrias 

galvânicas. Esta empresa emprega os resíduos na produção de concentrados metálicos que são 

commodity internacional da indústria e são vendidos para empresas de diferentes segmentos 

(WRC, 2021). 
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Nos processos hidrometalúrgicos emprega-se uma propriedade que é caracterizada pela 

dissolução de alguns metais em soluções alcalinas de modo que os outros tornem-se insolúveis 

(SIMAS,2007). Dividindo-se em dois grupos: 

• Os metais solúveis em álcalis - metais anfóteros;  

• Os metais insolúveis em álcalis - metais não anfóteros. 

Assim, como geralmente os resíduos são constituídos de hidróxidos metálicos, eles 

reagiram com álcalis fortes, gerando uma solução heterogênea no qual os anfóteros entram em 

solução e os não anfóteros são insolúveis. Após isso, é realizada a separação sólido-líquido 

através de filtros a vácuo. A parte sólida retida no filtro e a líquida, filtrada, são tratadas em 

novos reatores nos quais os diferentes metais são segregados de acordo com as suas 

características físico-químicas (SIMAS,2007). Após a separação dos metais, estes são 

purificados e transformados em sais, considerando as exigências do mercado e melhor valor 

agregado. 

Amaral (2015) estudou a utilização de processos piro/hidrometalúrgicos para a 

recuperação seletiva de metais (Ag, Cu, Zn e Ni) presentes em lodos galvânicos, através da 

utilização do método de sulfatação. No processo de sulfatação o lodo foi misturado a agentes 

surfactantes e tratado pirometalurgicamente a temperatura de 400 a 700 ºC, permitindo a 

transformação de óxidos metálicos em sulfatos solúveis e depois tratados 

hidrometalurgicamente para a recuperação dos metais. A Figura 21 mostra o fluxograma desse 

processo. 
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Figura 21 - Fluxograma do processo de recuperação dos metais através de processos 
piro/hidrometalúrgicos 

 
Fonte: Amaral (2015) 

Entretanto, essa técnica exige uma seletividade adequada, necessitando de várias etapas 

para a separação dos elementos desejados e cada uma dessas etapas origina a formação de novos 

efluentes líquidos e consequentemente novos lodos (AMARAL, 2015).  

Além do mais, ela só foi testada em laboratório e não aplicadas em escala industrial e 

apenas alguns dos metais contidos nos resíduos galvânicos podem ser reciclados, de forma que 

esse método oferece apenas uma solução parcial para o problema, tornando-se antieconômico 

para lodos mistos. Apesar de se apresentar como uma das ações mais positivas do ponto de vista 

ambiental, esta não contribui decisivamente para a eliminação dos resíduos já estocado ou 

gerado (SIMAS, 2007; MATTOS, 2011).  
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5.6.7 Comparativo entre as técnicas de tratamento, disposição final e reaproveitamento 

Através da Tabela 9 pode-se comparar os custos de cada técnica e se verifica que o 

aterro industrial é a opção mais barata, seguida respectivamente da estocagem, 

microencapsulamento, reciclagem, plasma térmico e incineração. Vale lembrar que estes são 

valores aproximados que podem variar de acordo com a situação. 

Tabela 9 - Custos da destinação de resíduos por tonelada 

Destinação 
Custo por tonelada de 

resíduo (R$) 

"Estocagem" 300,00 

Aterro industrial  270,00 

Incineração 3.500,00 a 10.000,00 

Plasmas térmico 1.800,00 a 2.000,00 

Microencapsulamento 
(fornos de cimento) 

420,00 

Reciclagem 
(transformação em 

óxidos e sais metálicos) 
440,00 

Fonte: Adaptado de Mattos (2011) 

Através da pesquisa realizada, observa-se que a estocagem não é um tipo de destinação 

desejada, ambientalmente, porque ela aumenta o passivo ambiental da empresa e necessita de 

um espaço físico que poderia ser utilizado no próprio processo produtivo da empresa e deve ser 

realizada de acordo com as normas de armazenamentos de produtos perigosos: os resíduos 

devem ser armazenados em bombonas e em áreas fechadas e cobertas. Além disso, ela não é 

considerada uma disposição temporária e pode ser onerosa quando a geradora opta por enviar 

o LG para uma central de resíduos a qual cobra de acordo com a quantidade de lodo armazenado 

(MATTOS, 2011; BETTIN, 2002).   

A destinação em aterro industrial seja a alternativa mais econômica para disposição do 

LG e por isso é a mais empregada (MATTOS, 2011). Entretanto ela não é ideal para o meio 

ambiente, visto que eleva o passivo ambiental gerado e requer muito controle, sobretudo do 

lençol freático em áreas próximas aos aterros. Assim, caso as empresas optem por enviar os 

seus resíduos para aterros, elas devem considerar o uso de boas tecnologias para 
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impermeabilização do solo, adoção de técnicas de confinamento total do resíduo, drenagem do 

chorume e uma excelente estrutura de laboratório e controle (FERREIRA, 2021). Outra 

desvantagem dessa técnica é a limitação de área disponível para expansão ou abertura de novos 

aterros, restrições quanto a sua localização as emissões de gases, composições de chorume 

(ALVES, 2016). 

A incineração e o plasma térmico são as formas de tratamentos que possuem os maiores 

custos, pois ambos envolvem um alto consumo de energia. As implementações desses processos 

exigem a utilização de equipamentos caros e um sistema de limpeza de gases em vários estágios 

(BARKAN, 2018). A incineração reduz o volume do lodo, sua instalação pode ser feita em 

locais próximos aos centros urbanos, diminuindo custos de coleta e transporte (ABRELPE, 

2015). Entretanto a incineração não elimina as características de periculosidade do resíduo, pois 

os metais pesados continuam presentes nas cinzas e vapores, gerando poluição ambiental 

secundária (FERREIRA, 2021), por isso a sua aplicação pode ser impossibilitada do ponto de 

vista técnico quando o resíduo possui uma carga muito elevada de metais. Ademais, a 

inertização por plasma emprega tecnologia avançada (MATTOS, 2011).  

Para o pesquisador do IPT Antônio Carlos da Cruz, em entrevista à revista Química e 

Derivados (FURTADO, 2003), o plasma térmico: 

Embora seja um pouco mais cara, é uma destinação de resíduos 100% garantida, por 

não trazer prejuízos ao meio ambiente. Atualmente as empresas precisam estocar os 

resíduos em aterros industriais, ou fazer a incineração que resolve apenas parte do 

problema, já que produz cinzas poluentes que deverão ser tratadas ou aterradas. 

O plasma térmico promove a destruição térmica dos resíduos com a utilização de um 

gás ionizado, produzindo uma matriz vítrea que pode ser aproveitada como matéria-prima para 

a indústria de cerâmica, construção civil e siderúrgica (FERREIRA, 2021). Ela promove a 

redução, extremamente elevada, do volume do resíduo, podendo ser superiores 99% (SIMAS, 

2007).  

O microencapsulamento mostra-se como um tratamento adequado para os resíduos de 

lodo galvânico, visto que essa técnica estabiliza os metais pesados, reduzindo a lixiviabilidade 

e solubilidade dos contaminantes. Permitindo que o LG seja reutilizado como matéria-prima na 

fabricação de produtos manufaturados e fazendo com que este volte a cadeia produtiva. Além 

disso, diminui o impacto ambiental negativo causado pela deposição dos mesmos (SGORLON, 

2014).É econômico quando comparado com outras técnicas e assim vários estudos estão sendo 

desenvolvidos por pesquisadores em diversos países (CAMARGO, 2018). Sua maior 
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desvantagem está relacionada a complexidade dos processos, sendo, no entanto, ainda 

necessária a realização de mais estudos de longo prazo quanto à capacidade de imobilização 

dos metais na matriz utilizada (MATTOS, 2011). 

A reciclagem pode ser uma boa escolha para lodos que possuem em sua composição 

metais de alto valor de mercado tais como ouro, prata, níquel, entre outros. Mostra-se como 

uma das melhores alternativas do ponto de vista ambiental, pois se considera a reutilização dos 

metais pesados na forma de matéria-prima, que são comercializados a preço competitivos e 

atendem a quase todos os quesitos de sustentabilidade (MATTOS, 2011). Possibilitando a 

redução de materiais a serem coletados e dispostos, a geração de emprego e renda, e a 

preservação dos recursos naturais (metais extraídos) e insumos (ABRELPE, 2015). Porém esta 

técnica precisa de aperfeiçoamento e estudos quanto a sua viabilidade em escala industrial, e a 

reciclagem é inviável no tratamento de LG mistos, pois ela só é aplicável a apenas alguns 

componentes do lodo. Neste caso, seriam necessárias várias etapas, o que acarretaria na geração 

de novos efluentes líquidos e sólidos (SIMAS, 2007; AMARAL, 2015).O Quadro 7 faz um 

comparativo entre as técnicas considerando os aspectos econômicos e ambientais. Observa-se 

que as formas de disposição/ tratamento com menores custos também são aquelas que poluem 

mais (aterro, estocagem).  Enquanto que microencapsulamento e reciclagem possuem custos 

medianos e são as melhores do ponto de vista ambiental, visto que a priori não geram passivos 

ambientais e aproveitam o resíduo como matéria-prima para outros produtos (valoração 

comercial), sendo que esta última pode ser inviável para lodos mistos. O plasma térmico e a 

incineração possuem custo elevado o que pode inviabilizar o uso destas técnicas, contudo com 

o uso da tecnologia do plasma é possível reaproveitar os resíduos, pois estes são transformados 

em uma matriz vítrea a qual pode ser usada como matéria-prima na indústria de cerâmica, 

construção civil e siderúrgica, tendo uma valorização econômica e não gera cinzas, diferente 

da incineração que pode gerar uma poluição secundária. 
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Quadro 7 - Comparativo entre as técnicas de deposição e tratamento de lodo galvânico 

Destinação Custos 
Geração de 

passivo 
ambiental 

Geração de 
gases 

Valoração econômica 
do resíduo 

Estocagem Baixo Sim Não Não 

Aterro industrial  Baixo Sim Sim Não 

Incineração Alto Sim Sim Não 

Plasmas térmico Alto Não Sim Sim 

Microencapsulamento  Médio Não Sim Sim 

Reciclagem 
(transformação em óxidos 

e sais metálicos) 
Médio Não Não Sim 

Fonte: Autoria própria 

Um outro fator que deve ser considerado é que as áreas para disposição de resíduos 

perigosos estão cada vez menos disponíveis e que os recursos naturais empregados como 

matéria prima, tais como os metais que são utilizados nos banhos galvânicos, estão cada vez 

mais escassos. Assim, as indústrias devem priorizar a eliminação, minimização, 

reaproveitamento e somente depois dessas etapas, soluções fim de tubo (aterro industrial, 

encapsulamento entre outros), de modo que possa evitar os efeitos negativos sobre o meio 

ambiente e a saúde pública (BRASIL, 2006). 

Uma alternativa para facilitar o tratamento dos resíduos galvânicos é a formação de um 

arranjo produtivo local – APL, junto as prefeituras municipais, formada pela união de várias 

indústrias locais e regularizadas, existentes na região, possibilitando ganhos positivos inerentes 

à economia de aglomeração (simbiose industrial). Assim, estas empresas podem manter 

interação, cooperação e aprendizagem entre elas e com outros autores locais, como por 

exemplo: governo, instituições de crédito associações empresariais, ensino e pesquisa. Seria 

importante ter citado algum exemplo disto na fundamentação teórica, acho que é uma ótima 

possibilidade. 

A formação de APL também pode facilitar a criação de uma estação de tratamento 

centralizada especificamente para o setor galvânico. A concepção de uma estação de tratamento 

de maior porte facilitaria a contratação de técnicos especializados, o que proporcionaria um 

controle de processos de tratamento mais adequados, permitindo a obtenção de resíduos sólidos 

com alta concentração de metais (maior eficiência na remoção de água do efluente), podendo 
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despertar o interesse de indústrias de fomento, pesquisadores nas áreas de materiais, química e 

engenharia etc., a fazer estudos para o aproveitamento dos metais descartados. 

A aplicação da padronização do tratamento de lodo galvânico em larga escala 

necessitaria de confiabilidade na disponibilização dos resíduos, o que seria possível com a 

existência de estações de tratamento de águas residuárias galvânicas centralizadas de grande 

porte, que permitiriam a  segregação dos efluentes de acordo os processos empregados e a 

geração de lodos galvânicos com características de   baixa variabilidade, tornando viável o 

investimento em seu aproveitamento, de modo que a reciclagem ou a inertização dos  resíduos  

sólidos em processos de manufatura teriam um maior poder de negociação no mercado 

(CORTEZ, 2012). 
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6 CONCLUSÃO  

A galvanoplastia é um setor com alto potencial de impacto ambiental, visto que em todos 

os processos galvanotécnicos ocorrem emissões de poluentes para o meio ambiente, gerando 

diversos tipos de efluentes. Ela também possui um elevado consumo de água e um grande aporte 

energético que é empregado para redução de metais e aquecimento de banhos. Na estação de 

tratamento de efluentes, os metais pesados são precipitados gerando um material sólido 

denominado de lodo galvânico - LG.  

O LG tem a composição química e a sua cor definida pelos processos empregados na 

sua produção. Podendo apresentar cores variadas, sendo composto por aproximadamente 63% 

de água e compostos químicos em diferentes formas, como hidróxidos e sais dos metais, além 

de carbonatos e sulfatos devido ao processo de neutralização.  

Os testes de lixiviação mostraram que lamas provenientes de processos de fosfatização 

podem ser enquadradas como resíduos não perigosos (classe II), enquanto que as lamas 

provenientes dos demais processos galvânicos, liberam elevada concentração de íons e metais 

pesados para o meio ambiente, excedendo os limites impostos pela norma ABNT NBR 10.004, 

sendo assim classificados como resíduos perigosos (classe I) e por isso precisam de uma 

destinação adequada.  

Entre as técnicas para disposição e tratamentos dos lodos galvânicos os aterros 

industriais são os mais utilizados devido ao seu baixo custo, porém ela não é bem vista do ponto 

de vista ambiental, pois gera uma grande quantidade de passivos e requer um constante 

monitoramento de toda a extensão do aterro para evitar incidentes.  

A incineração e o plasma térmico são as formas de tratamento mais onerosas e requerem 

sistemas com tratamento de gases. A incineração possibilita o tratamento de diversos tipos de 

resíduos, porém não elimina os metais pesados, sendo inviável tecnicamente para lodos que 

possui uma elevada concentração de metais. Quando essa técnica é empregada, ocorre a geração 

de cinzas que precisam ser destinadas a um aterro industrial. O plasma térmico transforma os 

resíduos em uma matriz vítrea que pode ser utilizada como matéria-prima nas indústrias de 

cerâmica, construção civil e siderúrgica.  

A estocagem apesar de não ser uma forma de disposição propriamente dita, ela é 

admitida desde que as normas brasileiras referentes para o procedimento sejam atendidas. Esta 

é vista como a pior forma de destinação para os resíduos, pois aumenta a quantidade de passivos 
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na própria empresa, necessita de um espaço físico e é um risco em potencial de contaminação 

do meio ambiente.  

 O microencapsulamento e a reciclagem são as melhores formas de tratamento do ponto 

de vista ambiental visto que aumentam o ciclo de vida do resíduo e minimizam a geração de 

passivo ambiental. Outro fator positivo é o fato dessas técnicas não terem custos relativamente 

elevados, principalmente se considerar os ganhos indiretos que as empresas podem ter, devido 

a sua elevação do nível de sustentabilidade e melhoria das suas imagens perante aos clientes e 

a comunidade. As desvantagens do microencapsulamento estão na complexidade dos processos 

e na falta de pesquisas relacionadas ao tempo que os produtos conseguem manter os resíduos 

inertizados, enquanto que a reciclagem é inviável para lodos com a composição mista. 

Observa-se a necessidade da criação de ações mais eficazes das empresas 

galvanotécnicas para melhorar o tratamento e disposição do lodo galvânico, tal qual a formação 

de um arranjo produtivo local – APL através da cooperação entre as empresas de galvanoplastia, 

municípios e demais interessados. Além disso, possibilitaria a construção de estações de 

tratamento de efluentes integradas, permitiriam maiores investimentos e emprego de 

tecnologias melhores, possibilitando um maior controle e seletividade dos processos de 

tratamento.  

Conclui-se que há necessidade de uma convergência para as empresas procurarem 

substituintes de substâncias perigosas, minimização da geração de efluentes líquidos, das 

emissões gasosas e resíduos sólidos tóxicos. Nesse contexto, podem ser aplicadas as medidas 

de produção mais limpa e economia circular, como por exemplo: redução no consumo de água 

e eliminação do uso de substâncias tóxicas tais como o cianeto e o cromo hexavalente, o 

aumento da vida útil dos banhos, reciclagem dos resíduos e investimentos em tecnologias de 

tratamento dos efluentes líquidos podem ser implantadas nas empresas desse setor com o 

objetivo de tornar os processos mais eficientes, melhorando a competitividade da empresa 

diminuindo os custos de produção, tratamento dos efluentes e impactos ambientais.  
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