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RESUMO 

 

As indústrias metalúrgicas do setor de galvanoplastia que atuam no tratamento superficial de peças 
e componentes utilizam no seu processo produtivo grande quantidade de soluções químicas e água 
que, após o seu ciclo de vida devem ser descartadas. Quando estas soluções são descartadas de 
forma incorreta podem causar sérios danos ao meio ambiente e a saúde pública. Entre estes 
insumos, está o cianeto que é altamente tóxico ao ser humano e ao meio ambiente e mesmo assim é 
largamente utilizado nas soluções galvânicas, principalmente na forma de cianeto cúprico, cianeto 
de potássio e cianeto de sódio. Com a finalidade de minimizar os impactos ambientais causados por 
soluções de cianetos utilizados nos processos de galvanoplastia realizou-se um estudo com soluções 
alternativas, livres de cianetos, no tratamento superficial das peças. Desta forma, buscou-se produzir 
um tratamento superficial, a partir de soluções livres de cianeto, nas peças e componentes com as 
mesmas qualidades de peças produzidas pelo processo tradicional, em que o cianeto está presente. 
As etapas do processo galvânico incluem o pré-tratamento, tratamento e pós-tratamento. No 
tratamento ocorre a preparação da superfície da peça por meio mecânico ou químico para que o 
revestimento tenha uma boa aderência. No tratamento feito através de células eletrolíticas, a peça a 
ser tratada é ligada ao pólo negativo, tornando-se o cátodo no qual ocorre a deposição do metal de 
interesse. Ligado ao pólo positivo, estará outro eletrodo, o qual será o ânodo. Além do cátodo e do 
ânodo é necessário que a solução contenha os íons metálicos a serem depositados sobre o cátodo. 
No pós-tratamento as peças passam pelo processo de lavagem, secagem, pintura ou 
envernizamento, embalagem e expedição. Para realização deste estudo foi utilizada toda a estrutura 
do processo galvânico de uma empresa parceira, e o processo de tratamento (Eletrodeposição) foi 
feito com uma solução alternativa, livre de cianeto, E-Brite™ Ultra Cu com posterior acabamento. 
A fim de avaliar a qualidade do revestimento obtido foram realizados ensaios de corrosão, dureza, 
aderência, comparação de espessura de camada e microscopia eletrônica de varredura na camada 
eletrodepositada. Em todos os ensaios realizados foi possível obter bons resultados quando 
comparados com corpos de prova produzidos de forma tradicional. Nos ensaios de corrosão os 
primeiros vestígios de corrosão branca foram verificados após 432 horas nos corpos de prova 
tradicionais e 888 horas nos corpos de prova produzidos sem cianeto. Nos ensaios de dureza obteve-
se um pequeno ganho de dureza nas peças sem cianeto, o que é bastante positivo. A aderência das 
camadas eletrodepositadas para os dois tipos de processos mostrou-se muito semelhante, assim 
como a morfologia e espessura da camada. Através do conjunto de resultados obtidos foi possível 
demonstrar a viabilidade técnica da utilização de soluções livres de cianeto na galvanoplastia, o que 
acarreta em ganhos ambientais bastante significativos. 

Palavras Chaves: galvanoplastia, cianeto, impacto ambiental, tecnologias ambientais. 
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ABSTRACT 

 

The metallurgic industries of galvanoplasty sector that act in the superficial treatment of parts and 
components, use in its productive process a great amount of chemical solutions and water, which 
after its life cycle must be discarded. When these solutions are discarded in an incorrect way, they 
can cause serious damages to the environment and the public health. Among them, there is cyanide, 
which is highly toxic to the human and environment; it is widely used in galvanic solutions, mainly 
in the cupric cyanide form, potassium cyanide and sodium cyanide. Searching to minimize these 
environmental impacts caused by cyanide solutions used in the galvanoplasty processes, studies 
with alternative solutions, free of cyanides, in the superficial parts treatment, were developed. By 
this way, a superficial treatment with free cyanide solutions in the parts and components, with the 
same qualities of parts produced by the traditional process, was studied. The stages of galvanic 
process include pre-treatment, treatment and post-treatment. In the treatment there is the surface 
preparation of the part by mechanic or chemic process, so that the covering has a good tack. In 
treatment done through electrolytic cells, the treated part becomes the cathode in which occurs the 
deposition of interest metal. The other electrodes, connected to the positive pole, will be the anode. 
Beyond the cathode and the anode a solution containing the metallic ions to be deposited on the 
cathode is necessary. In the post-treatment, the parts pass by laundering, painting, packing and 
expedition process. In this study it was used all the galvanic process structure of a partner company, 
using in the treatment process  (electrodeposition) the alternative solution, free of cyanide, E-
Bride™ Ultra Cu  with posterior finishing. In order to evaluate the quality of the covering, it was 
carried tests of corrosion, hardness, tack, comparison of layer thickness and scanning electron 
microscopy of the electroplated layer. When compared to traditional samples, all obtained results 
were of good value. In corrosion tests, the first white corrosion traces had arisen in 432 hours in 
traditional samples and in 888 hours in free cyanide samples. In hardness tests, there was a better 
result in free cyanide samples. Electroplated layers adhesion, was similar in both process, as 
morphology and layer thickness. The studies results showed technical feasibility in using free 
cyanide solutions, what brings significant environmental gains. 

Keywords: galvanoplasty, cyanide, environmental impact, environmental technologies. 
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1 INTRODUÇÃO 

O atual momento histórico aponta, sem dúvida, para a importância da reflexão a respeito 

das sociedades industriais contemporâneas e seus impactos sobre a saúde e o meio ambiente nos 

diversos círculos sociais. É necessário abordar, dentro desta temática, a relação entre trabalho, 

saúde e meio ambiente em sua dupla dimensão: dentro e fora das plantas industriais [1].

As forças geradas pela economia tecnocientífica são agora suficientemente grandes para 

destruir o meio ambiente, ou seja, as fundações materiais da vida humana. As próprias estruturas 

das sociedades humanas, incluindo mesmo algumas das fundações sociais da economia capitalista, 

estão na iminência de ser destruídas pela erosão do que herdamos do passado humano. Nosso 

mundo corre o risco de explosão e de implosão. Tem de mudar [1].  

A Revolução Industrial foi o marco de uma deflagrada corrida capitalista que levou nosso 

planeta azul ao ápice do desenvolvimento tecnológico e humano, porém deixou rastros de 

destruição, doença e miséria, tanto à saúde humana quanto ao ecossistema. O planeta que era azul 

caminha hoje a passos largos rumo a um planeta seco, estéril, fragmentado pelas mãos do próprio 

homem.  

O cenário de nosso ecossistema mostra a fragilidade do momento em que, resíduos 

industriais e crimes ambientais passaram a fazer parte do cotidiano e misturam-se com uma 

realidade que nos impõe a responsabilidade de buscar alternativas coerentes e menos agressivas, na 

tentativa de minimizar o sofrimento humano e restabelecer a sustentabilidade do planeta. Esse 

trabalho deve iniciar, cientificamente falando, com estudos que possam minimizar os impactos 

causados pelos poluentes industriais à saúde humana e ao ecossistema sem contudo afetar as bases 

do desenvolvimento e da tecnologia. Um estudo que visa acima de tudo mitigação para os efeitos 

causados pelos poluentes industriais, sejam eles ao homem ou ao meio ambiente.  

Muitos são os apelos impressos em campanhas que visam conscientizar a grande massa 

sobre a auto-destruição do próprio homem, poucas são as ações tomadas para reverter este cenário e 

ainda menor são as produções científicas que oferecem sustentabilidade aos projetos no setor 

industrial.  

Pensando em contribuir com a construção do conhecimento e oferecer maior assertividade 

no desenvolvimento de projetos que envolvam a indústria metalúrgica, o homem e o seu meio é que 

vamos estudar alternativas quanto a um insumo tóxico utilizado nas indústrias metalúrgicas.  
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De uma forma geral, as indústrias metalúrgicas que atuam no setor de Galvanoplastia, ou 

seja, que atuam no tratamento superficial de peças, geralmente metálicas, utilizam soluções 

químicas contendo cianetos. Estas soluções contendo cianetos, após o seu ciclo de uso, devem ser 

descartadas o que causa sérios danos ao meio ambiente, principalmente ao corpo hídrico onde serão 

despejadas, caso não haja um correto tratamento deste efluente industrial. 

Como sabemos, o tratamento de efluentes industriais, geralmente é composto de várias 

etapas, o que acarreta em um elevado custo para a empresa e ainda assim dificilmente consegue-se 

atingir índices ideais de tratamento.  

Desta forma pretende-se substituir e/ou minimizar os impactos ambientais das soluções de 

cianetos empregados no processo de galvanoplastia através da utilização de soluções livres de 

cianetos. Para atingir este objetivo o tratamento superficial das peças foi feito através dos dois 

métodos, em soluções contendo cianetos e em soluções livres de cianeto. 

Porém, não basta simplesmente substituir as soluções, é necessário verificar se a qualidade 

das peças tratadas superficialmente com soluções livres de cianeto terão o mesmo comportamento 

frente a ensaios mecânicos e de corrosão. 

Esta busca de alternativas ao uso de produtos tóxicos oportunizará às indústrias metal 

mecânicas que trabalham com processos de galvanoplastia a minimizarem os impactos sobre o meio 

ambiente e secundariamente a saúde do trabalhador, aumentando sua competitividade como 

resultado da responsabilidade social em termos de diagnóstico, análise e definição de medidas 

mitigadoras preventivas ao crime ambiental. 

A indústria metalúrgica utilizada neste estudo está localizada na Serra Gaúcha, envolvendo 

os municípios de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa e Garibaldi, contando com 

aproximadamente 42 empresas que operam com processo de galvanoplastia e que poderão se 

beneficiar deste estudo com o objetivo de minimizarem os impactos causados por produtos tóxicos 

ao meio ambiente e à saúde do trabalhador. Além disso, este trabalho pretende oportunizar aos 

pesquisadores e comunidade em geral o conhecimento científico na área de insumos tóxicos 

utilizados em indústrias metalúrgicas que atuam em processos de polimento e galvanoplastia. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Os capítulos a seguir apresentam de forma sucinta as definições sobre galvanoplastia, 

princípios e processos. Também apresentam os riscos ambientais existentes neste setor industrial, 

em especial para os insumos contendo cianetos. 

 

2.1 GALVANOPLASTIA   

A história da Galvanoplastia iniciou quando, em escavações arqueológicas na Itália, foram 

encontrados vasos decorados com lâminas de chumbo, estatuetas recobertas por cobre e pontas de 

lança douradas que evidenciam a utilização de revestimento por metais desde 1.000 a.C. O Manual 

elaborado pelo SESI [2] diz que no Império Romano, peças de cobre eram recobertas por ouro e 

prata fundidos. Isso revela que a galvanoplastia é um ramo da indústria que vem sendo usado desde 

a antiguidade com o objetivo de revestir a superfície de objetos, conferindo-lhes maior resistência e 

beleza, protegendo-os contra a corrosão e alterando suas dimensões. É uma importante atividade 

para o desenvolvimento industrial, crescimento econômico e geração de novos processos. 

 A denominação galvanoplastia está associada ao nome de família do anatomista e médico 

italiano Luigi Galvani (1737-1798) que observou a contração de músculos de rãs mortas quando em 

contato com diferentes metais, sem que houvesse aplicação de corrente elétrica externa, levando-o a 

concluir que certos tecidos geravam eletricidade por si próprios – eletricidade animal, semelhante à 

gerada por máquinas ou raios. 

O físico Italiano Alessandro Volta (1745-1827), ao repetir os experimentos de Galvani em 

1799, percebeu que o tecido muscular da rã, umedecido em solução salina, conduzia uma corrente 

entre diferentes metais, o que sugeria que a eletricidade observada por Galvani era produzida pelos 

objetos de metal que prendiam as pernas da rã. Ao modificar o experimento o físico descobriu que a 

eletricidade resultava da reação química entre um fio de cobre e uma barra de ferro em solução 

salina não havendo necessidade de um elemento biológico para o fenômeno.  

Ele produziu, então, uma bateria ao empilhar vários discos de cobre e zinco, separados por 

disco de papel ou papelão molhados, em água salgada, prendendo este conjunto com um arame de 

cobre. Ao fechar o circuito, a eletricidade fluiu através da pilha, que passou a ser denominada de 

pilha galvânica ou voltaica. Mesmo rudimentar, a bateria de Volta possibilitou descobertas 

importantes no campo eletroquímico, inclusive a eletrodeposição. 
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A tecnologia Galvânica permitiu maior acesso ao brilho e a cor dos metais nobres, como o 

ouro e outros, possibilitando o atendimento e os anseios de muitos em relação a aparência dos 

objetos.  

Na segunda metade do século XIX, com o aumento da atividade industrial surgiram novas 

aplicações para o tratamento de superfícies com metais, para efeitos decorativos e visando conferir 

requisitos de engenharia, como proteção a corrosão e aumento da resistência. 

No Brasil o processo galvânico foi iniciado para atender requisitos decorativos de peças 

para bicicletas, arreios de cavalos, fivelas de cintos, bandejas, bules e ourivesaria. A vinda da 

indústria automobilística favoreceu o desenvolvimento das indústrias galvânicas, incentivando a 

profissionalização e introduzindo, a partir de 1920, novas tecnologias, normas e requisitos de 

qualidade. 

Em 1934 foi criado o Sindicato de Galvanoplastia e Niquelação do Estado de São Paulo 

(Sigesp) que, a partir de 1979, passou a se chamar Sindicato da Indústria de Proteção, Tratamento e 

Transformação de Superfícies do Estado de São Paulo (Sindisuper) que, entre suas atividades 

participa de Comissões da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Conselho de 

Não-ferrosos e Siderurgia (Consider). 

O Sindisuper estimulou a criação em 1968, da Associação Brasileira de Tecnologia 

Galvânica (ABTG), hoje Associação Brasileira de Tratamento de Superfície (ABTS), que promove 

bianualmente o Encontro Brasileiro de Tratamento de Superfície (ABTS), bem como cursos e 

palestras, visando o aprimoramento dos profissionais do ramo. 

As solicitações cada vez mais rigorosas dos aspectos de qualidade e de normas técnicas, do 

cumprimento da legislação de segurança e saúde no trabalho, e das leis ambientais exigem novos 

investimentos das empresas de galvanoplastia no Brasil para a manutenção da competitividade e o 

aprimoramento de seus processos em todo o ciclo de fabricação e revenda de seus produtos. 

Pasqualini [3] descreve a galvanoplastia como um ramo da indústria metal-mecânica, 

dedicada ao tratamento de superfícies metálicas ou plásticas, com materiais diversos como: cádmio, 

cobre, níquel, estanho, ouro, prata, cromo e zinco, mediante processos químicos ou eletrolíticos. 

Segundo Bohórquez [4], a galvanoplastia tem como objetivo: 

• proteção contra a corrosão; 

• embelezamento;  
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• aumento da durabilidade; 

• melhoramento de propriedades superficiais tais como: resistência, espessura, condutividade, 

lubrificação, capacidade de estampar, etc. 

Conforme o Manual de Segurança e Saúde no Trabalho do SESI [2], a galvanoplastia tem 

aplicação nos seguintes ramos de atividades: 

1. Indústria Automotiva; 

2. Indústria de Bijuterias; 

3. Construção Civil; 

4. Indústria de Utensílios Domésticos; 

5. Indústria de Informática; 

6. Indústria de Telefonia; 

7. Recuperação de Objetos decorativos. 

Rojas [5] salienta a extrema importância que tem o acabamento superficial para a alta 

tecnologia e as indústrias estratégicas de eletrônicos, telecomunicações, computação, já que tem 

promovido amplamente a produção de componentes lasers, Unidade Central de Processamento 

(UCP), filmes supercondutores, etc. 

Conforme Foldes [6] esses são os princípios que regem a galvanoplastia: 

 

2.1.1 Princípio da Deposição Metálica 

A deposição metálica a partir de uma solução aquosa pode ser representada, de modo geral, 

pela seguinte equação:  

Mz+ + ze   →  M 

Os íons metálicos Mz+, que se encontram na solução, carregados positivamente com a 

valência z, são transformados em átomos metálicos M, através do recebimento de número de 

elétrons correspondentes e, sendo átomos metálicos, sob certas condições, formam uma camada 

metálica sobre um objeto qualquer. 



6 

 

 

Na química uma reação que consome elétrons é denominada “redução”. Os elétrons 

necessários à redução dos íons metálicos podem ser obtidos, contudo, de diferentes maneiras. Esta é 

a característica principal para diferenciar os diversos processos de deposição a partir de soluções 

aquosas. A deposição metálica pode ocorrer com ou sem fonte de eletricidade externa. 

 

2.1.2 Princípio da Deposição Metálica com Fonte de Eletricidade Externa 

A deposição galvânica de metais se baseia em fenômenos eletroquímicos. Durante a 

eletrólise ocorrem transformações químicas nas superfícies limite eletrodo/eletrólito, que consomem 

(redução) ou fornecem (oxidação) elétrons. Para que as reações ocorram sempre no sentido 

desejado, é necessário que seja aplicada uma corrente contínua. Os fenômenos individuais no 

cátodo e no ânodo bem como no próprio eletrólito ocorrem simultaneamente.  

A corrente contínua faz com que os elétrons sejam tirados do ânodo e dados ao cátodo. A 

reação que ocorre no ânodo faz com que se obtenha metal em solução (ou então poderá haver outra 

reação que forneça elétrons). No cátodo, a reação eletroquímica fornece elétrons os quais reagem 

com íons metálicos contidos no eletrólito, originando átomos metálicos. 

 

2.1.3 Princípio da Deposição Metálica sem Fonte Elétrica Externa. 

Na deposição metálica sem fonte elétrica externa, os elétrons necessários para a redução de 

íons metálicos são produzidos diretamente na solução, através de uma reação química. 

Para tanto existem três diferentes possibilidades: 

• Deposição por inversão de carga: 

Para que ocorra a deposição por inversão de carga é necessário que o metal que recebe o 

revestimento seja menos nobre que o metal depositado. 

• Deposição por contato: 

A deposição por contato processa-se utilizando-se três metais, o metal a ser protegido, o 

metal a ser depositado e um terceiro metal, que preenche a função do doador de elétrons, entrando 

na solução. 
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• Deposição por redução: 

Consiste na redução de íons metálicos que são produzidos quimicamente através de um 

composto químico. O metal redutor é oxidado e os elétrons libertados servem para redução de íons 

metálicos, onde ocorre uma troca de elétrons entre um composto químico e um metal. 

 

2.2 PROCESSOS NA GALVANOPLASTIA 

Independente da forma de deposição metálica, os processos de Galvanoplastia, de uma 

forma geral, seguem o seguinte esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Pré-Tratamento 

O pré-tratamento consiste na preparação da superfície a ser tratada, por meio mecânico 

e/ou químico, para que o revestimento tenha uma boa aderência, uniformidade e aparência. 

Para Buzzoni [7], a boa aderência do metal depositado por meios galvânicos depende, 

principalmente, do estado da superfície a ser trabalhada. Para se obter uma superfície adequada, 

deve-se submetê-la a um tratamento prévio, o qual constitui um dos trabalhos mais importantes em 

galvanotécnica, requerendo sempre os maiores cuidados.  

A preparação envolve todas as etapas que antecipam o serviço propriamente dito. Para que 

o material esteja próprio para um revestimento eletrolítico, deve estar limpo, isento de graxa, 

gordura, de óxidos, de restos de tintas e outras impurezas quaisquer, tais como areia, e não deverá 

ter falha (riscos, manchas, zonas requentadas), nem apresentar porosidade e lacunas, sendo estes 

Pré - Tratamento 

Tratamento 

Pós - Tratamento 
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últimos os mais perigosos. Nestas lacunas se acumula sujeira de massa da politriz ou de outra 

espécie qualquer, a qual evitará a deposição da camada de revestimento. 

• Pré-tratamento mecânico.  

O esmerilhamento, tamboreamento, vibração, escovação, lixamento, polimento e 

jateamento fazem parte do pré-tratamento mecânico e utilizam escova de aço ou latão, rolos de 

esmeril ou de lixas, e outros materiais abrasivos, para a remoção de rebarbas, sulcos, 

irregularidades, camadas de óxidos e resíduos de tintas e de soldas. A seguir estão explicadas 

brevemente cada uma destas etapas citadas por Pasqualini [3]. 

a) Jateamento - é o processo que usa areia ou outro abrasivo para retirar das peças, com 

relativa facilidade, resíduos provenientes de tratamentos térmicos, principalmente quando as peças 

apresentam formato muito irregular ou intrincado. 

b) Esmerilhamento - É um processo de remoção de rebarbas, através do qual é alcançada 

uma remoção contínua de material da superfície do metal por meio de abrasivos, que são 

substâncias com arestas vivas, mais ou menos duras, as quais removem, em pouco tempo, o 

material de superfície metálica e fornecem uma certa rugosidade. 

c) Polimento - Em oposição ao esmerilhamento, onde as substâncias são retiradas da 

superfície do metal, deseja-se, com o polimento, aplainar e fechar as superfícies não plainas, sulcos 

e estrias.  

d) Processo de Tamboreamento e Vibração – Esses processos são utilizados para peças de 

pequeno porte, podendo ser tratadas em grande número para que se retirem as rebarbas. No caso dos 

tambores as peças podem ser introduzidas a seco ou com adição de água e substâncias químicas. Ao 

tambor também podem ser adicionadas esferas de aço, pedras de diversas durezas e formatos de 

acordo com a necessidade. Nos vibradores, o funcionamento consiste num movimento oscilatório 

contínuo de cada ponto da peça e do corpo abrasivo, provocado pela falta de freqüência, onde toda a 

massa está em movimento. 

e) Preparação manual – Algumas peças devem ser tratadas manualmente, pois apresentam 

ângulos de difícil acesso. Esta limpeza pode ser feita com escovas de aço, limas, raspadores ou 

brunidores de aço, que tem por objetivo a retirada de cantos vivos e arestas de peças de pequeno 

tamanho. 
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• Pré-tratamento químico – desengraxe e decapagem. 

a. Desengraxe, realizado com solventes clorados como tricloroetileno e percloroetileno; 

b. Desengraxe alcalino feito com carbonato de sódio, hidróxido de sódio, fosfato, silicato, 

desengraxantes sintéticos, cianeto e complexantes tipo EDTA, glutamato e citrato de sódio; 

c. Desengraxe eletroquímico, no qual a peça é polarizada, catodicamente, anodicamente ou 

alternadamente, num meio alcalino; 

d. Decapagem, realizada numa solução ácida, geralmente ácido sulfúrico, clorídrico ou 

fluorídrico, para a remoção de camadas de óxidos, hidróxidos ou outras impurezas sólidas. 

 

2.2.2 Tratamento 

A etapa de Tratamento é realizada em uma célula eletrolítica, onde a peça a ser tratada é 

ligada ao pólo negativo de uma fonte de corrente contínua, tornando-se cátodo, no qual ocorre a 

deposição. O eletrodo ligado ao pólo positivo da fonte de corrente será o ânodo. Além do cátodo e 

do ânodo, é necessário uma solução contendo os íons metálicos a serem depositados sobre o cátodo. 

Esta solução é chamada de eletrólito, solução ou simplesmente banho. 

De acordo com Burgess [8] e conforme Figura 1, num sistema de eletrodeposição 

convencional tem-se um eletrólito que consiste de um sal do metal a ser aplicado, dissolvido em 

água. Dois eletrodos alimentados por uma fonte de corrente alternada de baixa tensão são imersos 

no eletrólito. O cátodo é a peça de trabalho a ser tratada por eletrodeposição e o ânodo é, ou um 

eletrodo inerte ou, na maioria das vezes, uma barra ou uma cesta de esferas do mesmo metal da 

galvanoplastia para que se mantenha a concentração de íons metálicos no eletrólito. Se o ânodo for 

um eletrodo inerte, a concentração de íons metálicos no eletrólito será mantida pela adição 

periódica de sais metálicos.  
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Figura 1– Desenho esquemático de uma célula eletroquímica 

Quando se aplica uma corrente elétrica, os íons metálicos carregados positivamente são 

depositados no cátodo (peça). A água é dissociada, liberando hidrogênio no cátodo e oxigênio no 

ânodo. Estes gases são liberados na forma de bolhas na superfície do líquido. A densidade de 

corrente, expressa em ampéres por decímetro quadrado da superfície da peça em trabalho, varia de 

acordo com a operação – quanto maior a densidade de corrente, maior a taxa de evolução do gás. 

Além do sal contendo o íon metálico, o eletrólito de galvanoplastia pode conter substâncias 

químicas para o ajuste da condutividade elétrica do eletrólito, aditivos que determinam o tipo de 

sedimento e um filtro para controle do pH. 

O tratamento pode se desenvolver numa seqüência de eletrólitos, ou seja, o cátodo (peça) 

pode receber uma camada metálica preliminar de determinado metal e na seqüência ser conduzido 

para outro eletrólito, onde irá receber outro depósito de um metal diferente. Por exemplo, para a 

cromação, a peça é inicialmente cobreada e, no final recebe uma camada de cromo. 

A construção de um tanque de galvanoplastia, mostrado na Figura 2, é feito de plástico 

rígido ou de aço com revestimento de plástico, borracha ou chumbo. Os ânodos e cátodos, ficam 

pendentes e imersos no eletrólito e são conectados eletricamente à fonte de corrente contínua por  

barras coletoras de cobre. 
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Figura 2 – Tanque industrial para galvanoplastia 

A Figura 3 apresenta um exemplo de galvanoplastia com cromo. Neste sistema, o eletrólito 

de galvanoplastia contém um sal de cromo e o ânodo é quimicamente inerte. Na cromação 

decorativa a peça é revestida primeiramente com cobre ou níquel, aplicando-se então uma fina 

camada de cromo sobre esta base.  

 

Figura 3 – Eletrodeposição de cromo 
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Em operações de galvanoplastia em processos produtivos, peças individuais são 

penduradas manualmente na barra do cátodo conforme mostra a Figura 4 ou através de processo 

automatizado conforme Figura 5. 

 

Figura 4 – Colocação manual das peças (cátodos) em contato com o eletrólito. 

 

Figura 5 – Processo automatizado de fixação e movimentação das peças durante a etapa de 
eletrodeposição. 

A Figura 6 apresenta o fluxograma das diversas etapas de uma linha de produção, onde as 

peças são transferidas manualmente de tanque para tanque de acordo com o tipo de galvanoplastia. 

Gancheira 
Barra 

Cátodo 

Barra 

Cátodo 
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A complexidade desta operação é exemplificada pelos muitos passos durante o processo de 

galvanoplastia por cromo fosco e níquel fosco (peças decorativas). 

 

Figura 6 - Fluxograma de uma linha de produção apresentando as diversas etapas para 
tratamento por cromo fosco ou níquel fosco. 

Secagem Secagem 
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Outro fluxograma está apresentado na Figura 7, o qual mostra não apenas uma linha de 

produção, mas todas as etapas existentes na empresa em questão para produzir os diversos 

acabamentos disponíveis. 

 

Figura 7 – Fluxograma completo de uma indústria galvânica mostrando diversos tipos de 
tratamento possíveis. 
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2.2.3 Pós-Tratamento 

No Pós-tratamento, as peças podem passar pelo processo de lavagem com água fria ou 

quente; secagem em centrífuga, estufa ou jatos de ar; camada de óleo para embalagem e proteção e 

pintura ou envernizamento para encaminhamento para a embalagem, estoque e expedição. 

As indústrias de galvanoplastia que atendem as indústrias metalúrgicas, de construção civil 

e outras, são instaladas próximas aos pólos industriais. Os metais mais usados para o revestimento 

deste tipo de peças são, cádmio, cobre, níquel, estanho, cromo e zinco. 

As indústrias de folheados revestem artigos de bijuterias e similares, principalmente com 

ouro, prata, ródio e paládio. Os três principais pólos estão localizados em Limeira, no Estado de São 

Paulo, denominada “Capital dos Folheados”, que produz 60% das jóias e folheados do país, em 

Guaporé, no Rio Grande do Sul e em Juazeiro do Norte, no Ceará. 

 

2.3 RISCOS AMBIENTAIS DA INDÚSTRIA GALVÂNICA 

De acordo com Bosco et al [9], as matérias-primas empregadas nos processos 

galvanotécnicos resultam, com poucas exceções, em resíduos extremamente venenosos. Estes 

resíduos são representados principalmente por metais pesados, que apresentam forte tendência a 

bioacumulação, e aos solventes e ácidos utilizados nas etapas de desengraxe e decapagem.  

Além dos efluentes, também deve-se dar uma atenção especial aos eletrólitos galvânicos, 

pois estes possuem maior concentração de materiais venenosos que os efluentes daí resultantes, e 

um escoamento descontrolado dos mesmos provoca prejuízos bem maiores do que o escoamento de 

águas não tratadas. 

Segundo Santos et al [10], há muito tempo a atividade de galvanoplastia é considerada 

crítica ambientalmente. Dada a utilização maciça de água e produtos químicos a imagem do setor 

não é positiva. 

A atividade de galvanoplastia é altamente impactante. Dividindo-se nos três meios – 

liquido, sólido e gases – temos um apanhado dos impactos causados ao meio ambiente. Inicialmente 

serão apresentados os impactos de praticamente todos os insumos presentes na atividade. Após, será 

feita uma apresentação mais detalhada a respeito dos solventes clorados (ainda bastante utilizados 

nas industrias galvânicas da serra gaúcha) e principalmente sobre os cianetos, que são o objeto de 

estudo deste trabalho.  
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2.3.1 Consumo de água e geração de efluentes. 

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

desengraxe por solventes, todos os outros eletrólitos são soluções aquosas. O consumo da água é 

um fator que preocupa o industriário em dois pontos [10]: 

• Custo da água consumida: em várias regiões do país há escassez do recurso, tendência que 

pode se agravar com a super exploração de águas superficiais e subterrâneas. Com o tempo 

pode aumentar o custo deste recurso; 

• Maior consumo de água implica em maior quantidade de efluentes, portanto, maiores custos 

em seu tratamento, maior geração de lodo no tratamento, etc. 

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

como por descarte de alguns eletrólitos. Efluentes perigosos exigem tratamento e disposição 

especiais e incluem: 

• Eletrólitos gastos ou contaminados contendo metais; 

• Soluções gastas de limpeza (ácido sulfúrico, clorídrico, ácido crômico ou hidróxido de 

sódio); 

• Sais e metais pesados em solução. 

Estes efluentes necessitam em muitos casos serem tratados em Estações de Tratamento de 

Efluentes (ETE), dentro das empresas, após o qual procede-se ao descarte em redes de água e 

esgoto, ou direto em corpos d’água, dependendo do tratamento ou da disponibilidade de rede de 

esgoto na região. 

Acidentes ou a falta de tratamento adequado dos efluentes podem causar: 

1. Perda do sistema de tratamento biológico de esgotos da região e conseqüentes problemas no 

seu gerenciamento; 

2. Danos aos recursos hídricos para abastecimento, por contaminação grave em virtude de 

cianeto, metais, etc; 

3. Destruição de ecossistemas aquáticos. 
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2.3.2  Emissões Atmosféricas 

As emissões provenientes da atividade são oriundas do uso de compostos orgânicos 

voláteis (VOC) e de material particulado fino. A presença de particulados pode causar problemas de 

saúde aos moradores próximos da empresa [10]. 

As emissões de uma galvanoplastia incluem: 

• Vapores ácidos ou com cianetos; 

• Partículas metálicas ou pó do processo; 

• Névoas de aerossol. 

2.3.3 Resíduos sólidos 

Os principais resíduos sólidos gerados numa indústria galvânica são [10]: 

• Lodo de tratamento, que contém sais metálicos precipitados na forma de hidróxidos; 

• Produtos rejeitados; 

• Pó de polimento; 

Os resíduos sólidos, notadamente o lodo do tratamento, são um dos problemas que mais 

afeta a atividade. Atualmente, a alternativa mais usada é a disposição em aterros especiais, com 

altos custos de disposição. Em função dos metais presentes no lodo, este resíduo é classificado 

como classe I – Perigoso, pela ABNT NBR 10004 [11], o que exige esta destinação controlada. 

2.3.4 Energia 

Além da água, o segundo insumo mais utilizado em galvanoplastia é a energia elétrica. Ela 

é necessária para as reações de deposição, operação de eletrólitos, motores e compressores, além do 

aquecimento dos eletrólitos e a secagem de peças. Embora não haja legislação que controle este 

consumo, a exemplo do que ocorre com a água deve-se ter o cuidado de reduzir o consumo de 

eletricidade ao mínimo, de modo a reduzir custos. 

2.3.5 Metais 

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

destruídos no processo de tratamento, permanecendo no lodo resultante. A sua forma pode mudar 

ou ser alterada para que não estejam facilmente biodisponíveis, mas continuam presentes. 
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• Cobre: O cobre quando liberado no solo se agrega fortemente à matéria orgânica e minerais. 

Não tem mobilidade, dificilmente chegando às águas subterrâneas, mas nas águas 

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

sedimentados; 

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

ácidos, sua mobilidade permite que atinja as águas subterrâneas. Sabe-se que altas 

concentrações de níquel em solos arenosos prejudicam as plantas, enquanto a presença do 

metal em águas superficiais pode diminuir as taxas de crescimento de algas; 

• Ouro: A biodegradação de ouro em ambientes aeróbios é muito pequena. Não há evidência 

de que cause problemas ecológicos, mesmo por que em virtude de seu valor econômico, em 

geral, procede-se a sua recuperação; 

• Prata: Em solução a prata iônica é extremamente tóxica à fauna e a flora aquática. A 

toxicidade do íon prata varia drasticamente com a sua disponibilidade, sendo que em 

sistemas aquáticos naturais o íon prata é rapidamente complexado e adsorvido pelo material 

dissolvido ou suspenso. A prata inibe enzimas para o ciclo do fósforo, enxofre e nitrogênio 

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

de prata do solo pelas plantas terrestres é baixa; 

• Cromo: O cromo é um metal que se apresenta na natureza sempre combinado ao oxigênio 

dando origem aos chamados cromatos, entre outros. O uso mais destacado do cromo puro 

ocorre nos processos de galvanoplastia ou cromagem de peças de automóveis e 

equipamentos elétricos. A inalação de poeiras, fumaças e névoas liberadas deste produto, 

por exemplo, nos trabalhadores de galvanoplastia e revestimento de metais, e o contato com 

a pele e mucosas, são geralmente responsáveis pelo aparecimento de dermatites ulcerosas na 

pele, perfuração do septo nasal e comprometimento do aparelho respiratório. A inalação de 

poeiras ou névoas contendo cromatos produz tosse, falta de ar, dores de cabeça e no peito. A 

exposição prolongada ao cromo, bicromatos, pode causar câncer no pulmão dos 

trabalhadores. 

• Ródio: Os dados que existem referem-se à saúde ocupacional. Os compostos de ródio devem 

ser considerados altamente tóxicos e carcinogênicos. Marcam a pele fortemente; 
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• Estanho: O estanho em si tem baixa toxicidade, mas a adquire quando na forma orgânica, se 

mantendo por longo período no ambiente. Conhecidos por serem muito tóxicos aos fungos, 

algas e fitoplâncton, o tributil estanho e o trifenil estanho são alguns desses compostos. 

2.3.6 Ácidos e Álcalis: 

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

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

podem também contaminar o solo. 

Os ácidos e álcalis mais comuns em galvanoplastias são: 

• Ácido clorídrico; 

• Ácido sulfúrico; 

• Hidróxido de sódio; 

• Hidróxido de potássio. 

2.3.7 Outros 

• Cianetos: Compostos solúveis de cianeto tais como o cianeto de hidrogênio ou de potássio 

têm baixa adsorção em solo com alto pH, alto carbonato e baixa argila. No entanto, em pH 

menores que 9,2 a maior parte do cianeto livre se converte em HCN que é altamente volátil 

e tóxico. Os cianetos solúveis não se bioconcentram; 

• Surfactantes: são usados em desengraxantes, umectantes, decapantes e abrilhantadores. 

Alguns surfactantes tem baixa degradabilidade em sistemas aquáticos; 

• Nitrilas: São altamente voláteis e biodegradáveis quando lançadas em água, e não se 

bioconcentram em organismos aquáticos.  As nitrilas tem o potencial de lixiviar para as 

águas subterrâneas por não serem adsorvidas pelo solo. Elas resistem a hidrólise no solo e na 

água. 

Desta forma, observa-se que um grande número de insumos utilizados nos processos de 

galvanoplastia possuem toxicidade ou periculosidade se não forem manuseados e/ou tratados 

adequadamente. Porém, existem meios de prevenir e remediar danos ao meio ambiente e também 

aos trabalhadores envolvidos no processo. 
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De acordo com Santos [10], existem medidas ou alternativas que podem ser tomadas para 

redução de geração de rejeitos industriais ou mesmo alternativas de reuso ou reciclagem dos 

mesmos. Também chamadas de Medidas de Produção mais Limpa, estas alternativas além de 

eliminar desperdícios de matéria prima, aumentam a eficiência dos processos e trazem, além da 

adequação ambiental, a redução de custos, melhoria da imagem da empresa, entre outros benefícios. 

Na área de galvanoplastia existem várias medidas de possível aplicação. Na Figura 8, as 

medidas estão em ordem de importância com relação à produção mais limpa. 

A seguir serão apresentadas algumas medidas possíveis de redução de insumos em 

galvanoplastia: 

a) Eliminação ou substituição de materiais tóxicos por outros menos tóxicos. 

     A substituição de determinados elementos dos compostos tóxicos nos eletrólitos nem 

sempre é possível. Todavia existem alguns produtos disponíveis no mercado que, em alguns casos, 

podem ser utilizados, como por exemplo: 

• Eletrólitos de ouro livres de cianeto base sulfito [Au(SO3)], com cobre e paládio como 

metais de liga; 

• Uso de eletrólitos de bronze em substituição ao níquel, uma vez que o níquel em 

contato com a pele pode causar reações alérgicas.  

• Eletrólitos de cobre sem cianeto, desenvolvidos pela preocupação com a saúde e 

segurança dos operadores em galvanoplastia. 

• Substituição de decapantes a base de cianetos por produtos isentos de cianeto, 

compostos por uma solução de ácido sulfúrico com peróxido de hidrogênio; 

• Substituição de cianeto em desengraxantes para metais não ferrosos (cobre, latão e 

zamak) por outros sem cianetos; 
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Figura 8 - Escala de Medidas de Produção mais Limpa em Galvânica 

 

b) Aumento de Vida Útil dos Eletrólitos 

Conforme vão sendo utilizados, os eletrólitos vão ficando contaminados e perdendo suas 

capacidades. Seguem algumas possíveis fontes de contaminação: 

• Transformações químicas dos eletrólitos (parte do cianeto dos eletrólitos se oxida em 

carbonato, por exemplo); 

• Deposição de impurezas aderidas às peças; 

• Acréscimo de água de lavagem; 

• Impurezas contidas nos ânodos; 

• Arraste (drag out) de outros eletrólitos. 

O arraste é um dos principais problemas em galvanoplastia, embora em tempos pretéritos 

tenha sido usado como uma forma de se eliminar as contaminações presentes. 

Seguem algumas medidas que auxiliam no aumento da vida dos eletrólitos, inclusive 

medidas de redução de arraste.  
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b.1) Filtração 

O objetivo da filtração é eliminar impurezas e partículas não dissolvidas (em suspensão), o 

que implica na melhoria da camada depositada, evitando rugosidade e manchas. Para tanto o 

eletrólito é filtrado quando há paradas de processo nos chamados filtro bomba. 

b.2) Filtração com Carvão Ativado 

Realizada para eliminar aditivos orgânicos degradados, gerados na oxidação anódica ou 

redução catódica, cuja presença influi negativamente na deposição metálica. Deve-se atentar que 

sempre há perda de uma parte do eletrólito pela filtração por carvão. 

b.3) Eletrólise seletiva dos eletrólitos 

O uso de baixas densidades de corrente e alta velocidade de deposição faz com que os 

metais contaminantes se depositem em taxas muito maiores que a habitual. Este princípio é 

utilizado para eliminar metais contaminantes, como por exemplo, em eletrólitos de níquel para 

remover contaminações de zinco ou cobre, e em menor grau para a limpeza de eletrólitos de cobre e 

prata. Para tanto colocam-se chapas onduladas ligadas a um retificador dentro dos eletrólitos, 

depositando-se os metais nelas. 

b.4) Redução das perdas por arraste (drag out) 

O arraste é certamente o problema que acarreta a maioria das perdas econômicas no 

processo de galvanoplastia. O arraste se caracteriza quando a solução do eletrólito, aderida às peças 

e as gancheiras, é carregada para os tanques seguintes. Sabendo que cada gancheira carrega cerca de 

15 a 18 ml do eletrólito, torna-se importante buscar alternativas de redução desta perda. 

Em todas as publicações sobre galvanoplastia existe a preocupação em abordar o arraste, 

pois este causa: 

• Contaminação dos eletrólitos subseqüentes; 

• Aumento do consumo de produtos químicos; 

• Maior consumo de água para reposição de enxágües; 

• Aumento nos custos de tratamento de efluentes, com maior consumo de reagentes; 

• Maior quantidade gerada de lodo na ETE; 

• Etc. 
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Existem diversas medidas que reduzem o arraste dos eletrólitos, sendo todas elas resultado 

de observações práticas e constantes de manuais internacionais. O enfoque destas mediadas se 

concentra principalmente em: 

l. Aumentar o tempo de escorrimento 

2. Uso de tanque seco 

3. Desenho de peças 

4. Forma de escorrimento das gancheiras 

5. Colocação de trilhos ou suporte sobre os tanques 

 

b.5) Melhorias no Enxágüe das Peças  

O enxágüe consiste na remoção por diluição de um filme aderente do eletrólito da 

superfície de uma peça, substituindo-o por um filme de água. É aplicado logo após processos como 

limpeza, desengraxe, decapagem ou a deposição de metais. 

Basicamente, o procedimento de enxágüe consiste em banhar as peças com água por meio 

de sprays ou imersão, sendo que os principais sistemas são: 

1. Enxágüe estático 

2. Enxágüe fluido 

3. Enxágüe em contracorrente 

4. Spray 

5. Reativo 

c) Recuperação de Materiais 

Uma vez que não é mais possível reduzir o gasto de produtos, deve-se tentar a recuperação, 

principalmente quando se tratam de metais nobres. A seguir, algumas técnicas de recuperação são 

citadas. 

c.1) Uso de Evaporadores 
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c.2) Troca Iônica 

c.3) Eletrodiálise 

Estas são algumas sugestões de medidas para tornar a produção mais limpa e que podem 

ser implementadas nas empresas do setor. 

A seguir serão apresentados dois capítulos específicos sobre danos ambientais e a saúde do 

trabalhador dos solventes clorados e dos compostos de cianetos, os quais estão sendo alvo de 

estudos, através da sua substituição, não apenas neste trabalho, mas também em outras pesquisas da 

área. 

2.3.8 Solventes clorados 

O termo solvente refere-se a classe de substâncias orgânicas líquidas de variáveis tais 

como:  lipossolubilidade e volatilidade. 

A maioria dos solventes clorados voláteis são líquidos incolores, pertencentes aos grupos 

dos hidrocarbonetos clorados alifáticos e hidrocarbonetos clorados aromáticos. A maioria destes 

solventes são produtos antropogênicos, ou seja, produzidos pelo homem. 

Há varias décadas estes produtos têm sido amplamente utilizados, em razão de suas 

propriedades físicas e químicas, e os níveis de produção, historicamente, dependem da expansão 

dos usos e das restrições impostas por entidades internacionais governamentais que têm como ação 

primordial zelar pela qualidade de vida no planeta. 

A título de exemplo, o clorofórmio teve a sua produção iniciada nos Estados Unidos em 

1903, e o tetracloreto de carbono, em 1907; décadas foram necessárias para que a pesquisa 

científica pudesse elucidar as potencialidades tóxicas destes compostos nas exposições a curto e 

longo prazos [12]. 

Os solventes são emitidos principalmente, durante os processos de produção e uso e as 

características particulares de cada composto irão definir como ocorrem a exposição, o transporte, a 

distribuição, a degradação e a bioacumulação na biota aquática e terrestre. 

Uma vez presentes no ambiente, oferecem riscos em função dos níveis de contaminação do 

ar, da água, do solo e do sedimento, das características do organismo receptor e do potencial de 

toxicidade de cada solvente. 
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O Tricloroetileno é utilizado principalmente como desengraxante de metais, mas também 

pode ser encontrado como retardante químico de chama, intermediário químico (cloreto de 

polivinila, produtos farmacêuticos, substâncias alifáticas policloradas), solvente de extração 

(graxas, óleos, gorduras, ceras e alcatrão) e em misturas (adesivos, lubrificantes, tintas, vernizes e 

pesticidas) [13; 14]. 

Estudos de toxicologia dos principais solventes desengraxantes a vapor realizados nos anos 

sessenta e setenta identificaram que o tricloroetileno, percloroetileno e cloreto de metileno tem 

toxicidade sistêmica significativa e tricloroetieleno e percloroetileno foram considerados suspeitos 

de serem cancerígenos [8]. 

Experiências em animais demonstraram que o tricloroetileno não tem ocasionado lesões 

severas no fígado, como as encontradas por outros hidrocarbonetos halogenados. Hunter relata 

degeneração gordurosa do fígado e degeneração granular do rim (inalação experimental). Descreve 

também o caso de necrose aguda do fígado 12 dias após anestesia prolongada com tricloroetileno 

[15].  

Não há dúvida de que o principal risco potencial do tricloroetileno é o efeito anestésico. 

Têm sido relatadas intoxicações ocupacionais cuja sintomatologia consistiu em inconsciência e 

coma. A grande maioria se recupera bem, já tendo, entretanto, ocorrido casos de óbito por fibrilação 

ventricular, especialmente nas exposições prolongadas em concentrações elevadas [15]. 

Ainda segundo Stettiner [15], a exposição do trabalhador em concentrações de 

tricloroetileno pode apresentar manifestações clinicas super agudas com inconsciência e morte; 

agudas com perturbação do equilíbrio (embriaguez) com cefaléia, náuseas, fadiga, insônia e crônica 

que se traduz por sintomas nervosos com sintomas semelhantes às formas agudas leves, mas em 

caráter mais duradouro. Já foram descritas lesões nervosas como trigêmio (paralisia), olfativo 

(anosmia), auditivo (surdez), ótico (diplopia, borramento da visão, neurite ótica e mesmo cegueira), 

glossofaríngeo (perda do sentido do gosto). O sentido do tato também pode ser afetado, podendo 

ainda ocorrer alterações eletro-encefalográficas (disritmia cortical e irritação) e alterações psíquicas 

(psicose paranóide temporária). Outro risco a considerar é a toxicomania. Como efeitos do 

tricloroetileno ainda são citados casos de icterícia, possibilidade de dermatoses ortoalérgicas 

(queimaduras e flictenas) e alérgicas (eczemas). 

Também existem estudos relacionados com o efeito da exposição ao tricloroetileno e o 

sistema reprodutivo em indivíduos masculinos. O estudo mostra que humanos e ratos não 
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apresentaram indícios de problemas reprodutivos, enquanto camundongos desenvolveram 

problemas reprodutivos quando expostos ao tricloroetileno [16]. 

2.3.9 Cianetos 

Desde o século XIX que o homem tem desenvolvido e aperfeiçoado várias técnicas e 

atividades industriais, visando a produzir mais em quantidade e, se possível em qualidade. Dessa 

produção em massa resultam, quase sempre, efluentes, ou seja, descartes líquidos que, muitas vezes 

são lançados inadvertidamente nos corpos receptores sem tratamento prévio, impactando o 

ecossistema em um dos seus constituintes mais valiosos: a água. Isto acarreta prejuízos econômicos 

e ambientais incalculáveis [17]. 

O Cianeto por sua vez é um dos principais agentes poluidores desses recursos hídricos. As 

maiores fontes de agentes poluidores são os descartes dos processos de mineração, usinas 

siderúrgicas e metalúrgicas, indústrias químicas de compostos orgânicos e estações de tratamento 

de água [17]. 

Estima-se que anualmente são manufaturados mundialmente cerca de 2,6 milhões de 

toneladas de produtos de cianetos. Aproximadamente 20% da produção mundial de cianeto, ou seja, 

cerca de 0,6 milhões de toneladas, é utilizada na mineração. A maior parte desta, cerca de 95% é 

empregada na lixiviação de ouro e prata. Os 5% restantes são utilizados em grande parte como 

agente depressor em operações de flotação, visando a separação de metais como cobre, chumbo, 

molibdênio e zinco. Os 80% restantes da produção mundial de cianetos são utilizados nas indústrias 

de corantes, quelantes, tintas e pigmentos, indústrias de plásticos, fibras e detergentes, na produção 

de fármacos, pesticidas e herbicidas, na preparação de alimentos e nas indústrias metalúrgicas para 

processos de acabamento superficial de metais [17]. 

Além da exposição ocupacional que atinge diretamente os trabalhadores envolvidos nos 

processos, podem ocorrer problemas nas estações de tratamento de efluentes ou mesmo em bacias 

de contenção, que desta forma poderão atingir diretamente o solo ou corpos hídricos próximos. 

Nos últimos trinta anos, ocorreu, em média, um vazamento em bacias de contenção por 

ano, sendo que um terço desses acidentes envolveram cianeto. Os vazamentos acidentais destas 

soluções, em rios e cursos d’água, têm produzido uma grande quantidade de mortes na fauna 

aquática, bem como destruído plantações ribeirinhas [17]. 
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O maior acidente envolvendo vazamento de cianeto ocorreu em 30 de janeiro de 2000 na 

Romênia (baía de Maré), que acarretou morte de 20.000 trutas e contaminou cerca de 320 Km do 

rio Danúbio [17]. 

No Brasil, podem ser relatados a poluição da baía de Babitonga localizada próxima ao pólo 

industrial da grande Joinville (SC), onde indústrias de galvanoplastia descartaram efluentes com 

elevados teores de metais pesados e cianeto; o córrego do Jacu (MG) que foi contaminado pela 

lavra da Serra Luiz Soares e a geração de 9,0 toneladas/dia de lama contendo cianeto e metais 

pesados de cerca de 300 indústrias de galvanoplastia na cidade de Limeira (SP), considerada a 

capital brasileira da jóia [17]. 

A maioria dos processos de obtenção galvânica dos revestimentos ainda faz uso de 

eletrólitos alcalinos contendo cianetos, porém, em função das crescentes exigências e 

regulamentações governamentais, tem-se procurado substituir estes eletrólitos por alternativas 

capazes de minimizar os impactos ambientais.  

Entretanto, apesar dos riscos de acidentes envolvidos no manejo da solução cianídrica e 

dos imensos danos ambientais causados pelos resíduos industriais produzidos [18, 19] ainda é muito 

comum a utilização destes nas indústrias galvânicas do Brasil, motivada principalmente pelo baixo 

custo operacional quando comparados aos processos isentos de cianetos. 

Adicionalmente, os processos cianídricos apresentam outras características 

importantíssimas para a indústria, tais como elevada taxa de reposição metálica, pré-tratamento 

simples do metal base, facilidade de controle do processo, utilização de equipamentos pouco 

sofisticados, uniformidade e ductilidade do depósito [20]. 

Assim, o grande desafio atual neste campo consiste na substituição do eletrólito cianídrico 

por processos preferencialmente alcalinos, competitivos em custo e qualidade, uma vez que os 

processos ácidos à base de cloretos e sulfatos são muito sensíveis às contaminações orgânicas e 

metálicas, são altamente corrosivos e requerem instalações mais sofisticadas [21]. 

Dentro deste contexto, já existem alguns estudos para substituir o cianeto nos eletrólitos de 

galvanoplastia. Caporali et. al. estudaram uma solução alternativa para a eletrodeposição de prata 

sem usar cianeto e solventes tóxicos voláteis [22]. 

Em outro estudo, Carlos et. al. estudaram a utilização de uma solução alcalina para a 

eletrodeposição de cobre, a base de Sorbitol como agente complexante [23]. Uma solução alcalina 
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livre de cianeto também foi utilizada por Lima Neto et. al. para estudar a eletrodeposição de zinco 

[24]. 

Como o objeto deste estudo é encontrar produtos alternativos que possam substituir o 

Cianeto ou minimizar seus efeitos sobre a saúde do trabalhador e ao meio ambiente vamos enfocar a 

letra “a” buscando substituir materiais tóxicos por outros menos tóxicos. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Este trabalho foi desenvolvido nos laboratórios do Instituto de Ciências Exatas e 

Tecnológicas do Centro Universitário Feevale em parceria com a Obispa Metalúrgica Ltda. A 

empresa possui 21 anos de atuação no mercado de galvanoplastia, atuando nos segmentos de 

acessórios de moda e acessórios para móveis. 

Atualmente a empresa trabalha com os seguintes acabamentos: cromo, níquel, ouro, latão e 

paládio, possuindo linhas de produção manuais e automáticas.  

A linha de produção que foi objeto deste estudo está representada na Figura 9, que 

apresenta o fluxograma das etapas de tratamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Linha de produção objeto do estudo 
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Como pode-se observar no fluxograma, existe uma etapa de eletrodeposição de cobre sobre 

a peça, antes do acabamento final com níquel ou cromo. Este eletrólito de cobre possui em sua 

composição compostos contendo cianeto. 

De acordo com os objetivos deste trabalho foi estudada a substituição deste eletrólito de 

cobre contendo cianeto por outro eletrólito sem cianeto. Desta forma várias etapas e testes foram 

necessários, a fim de verificar a viabilidade técnica desta substituição. 

As principais etapas realizadas neste trabalho estão apresentadas a seguir: 

• Buscar junto aos fornecedores alternativas de produtos para eletrólitos de cianetos que 

possam reduzir os impactos sobre a saúde do trabalhador e ao meio ambiente, sem contudo 

comprometer a qualidade do eletrólito galvânico ou do acabamento feito através de 

tratamento de superfície. 

• Realizar análise química do produto alternativo para fins de comprovação da ausência de 

cianeto na sua composição.  

• Analisar ficha técnica e os impactos do produto alternativo, sobre a saúde do trabalhador.  

• Realizar ensaios práticos de acabamento superficial com produtos alternativos utilizando no 

mínimo 05 peças de amostra, controlando os principais parâmetros que influenciam a 

qualidade do acabamento. 

• Comparar a qualidade de 5 peças acabadas, já com o tratamento de superfície, feitas em 

eletrólito contendo cianeto com 5 peças acabadas, já com tratamento de superfície, feitas em 

eletrólito contendo produto alternativo, livre de cianeto. Esta comparação será realizada por 

meio de Ensaios Acelerados de Corrosão, Aderência, Dureza, Morfologia e Espessura de 

Camada. 

Os capítulos a seguir apresentam os materiais e métodos utilizados na substituição da 

solução de cobre contendo cianeto e os respectivos ensaios comparativos realizados em peças 

tratadas com o eletrólito convencional e com um eletrólito sem cianeto. 

3.1 ELETRÓLITOS 

Neste capítulo serão apresentados os eletrólitos (banhos) geralmente utilizados pelas 

indústrias galvânicas, que contém cianeto e os eletrólitos alternativos obtidos para a realização deste 

trabalho, os quais não possuem cianetos em sua composição. 
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3.1.1 Eletrólitos de Cobre Convencionais 

De acordo com Panossianc [25], o eletrólito de cobre alcalino apresenta em geral a 

seguinte composição: 

• Cianeto de cobre 

• Cianeto de sódio ou potássio 

• Hidróxido de sódio ou de potássio 

• Sal de Rochelle 

• Carbonato de sódio ou potássio. 

A função de cada um dos constituintes do eletrólito de cobre está apresentada a seguir: 

• Cianeto de cobre - O cianeto de cobre (CuCN) tem por finalidade fornecer os íons de cobre 

necessários para a deposição do metal. Este sal é insolúvel em água, porém solúvel em 

solução de cianeto de sódio ou potássio. O cianeto de potássio tem maior aceitação, pois de 

maneira geral os sais de potássio são mais solúveis do que os de sódio, o que permite a 

utilização de concentrações maiores de sais nos eletrólitos de eletrodeposição formulados a 

base de sais de potássio. 

• Cianeto de potássio – Combinado e livre. 

� Cianeto de potássio combinado – É a quantidade deste sal utilizada para complexar 

o cianeto de cobre, sua função principal. 

� Cianeto de potássio (ou sódio livre): é a quantidade em excesso de cianeto de 

potássio em relação ao necessário para complexar o cianeto de cobre. Ele exerce 

influência marcante nas características do eletrólito e na qualidade do 

eletrodepósito. 

• Hidróxido de potássio - O hidróxido de potássio tem como funções: 

� Manter a solução alcalina (alto pH) - Uma das principais funções do hidróxido de 

potássio é manter o pH do eletrólito elevado. Isto porque o ciano-complexo é 

instável em soluções ácidas (pH baixo, inferior a 7), decompondo-se com liberação 

de gás cianídrico, que é extremamente venenoso. Por esta razão o eletrólito deve ser 
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mantido extremamente alcalino (pH muito superior a 7) pela adição de hidróxido de 

potássio. 

� Aumentar a condutividade do eletrólito – A adição de hidróxido de potássio 

aumenta sensivelmente a condutividade do eletrólito. No caso de teores muito 

baixos poderá haver um aquecimento excessivo do eletrólito por efeito joule. 

� Inibir a formação de carbonatos devido a decomposição do cianeto – Pelo fato dos 

eletrólitos estarem em contato com o ar atmosférico, ocorre a absorção de CO2 

presente no ar. O cianeto reage com o CO2 formando carbonatos e liberando gás 

cianídrico extremamente venenoso. A adição de hidróxido inibe esta reação, 

diminuindo a taxa de formação de carbono no eletrólito e também inibindo a 

decomposição do cianeto. 

� Melhorar a corrosão do anodo – A adição do hidróxido de potássio favorece a 

corrosão dos anodos. 

� Melhorar o poder de penetração - a adição de hidróxido de potássio, por aumentar a 

condutividade do eletrólito, melhora também o poder de penetração do eletrólito. 

• Função do Sal de Rochelle – O sal de Rochelle (tartarato de sódio e de potássio) quando 

adicionado aos eletrólitos de cobre alcalinos dificulta a ocorrência de passivação dos anodos 

de cobre. Acredita-se que este sal reaja com os produtos formados sobre os anodos 

formando sais complexos temporários. Por esta razão os eletrólitos formulados com sal de 

Rochelle podem operar com teores mais baixos de cianeto livre e com densidade de corrente 

mais elevadas. A adição de sais de Rochelle apresentam ainda as seguintes vantagens: 

� Menor variação do pH, pois o sal de Rochelle funciona como tamponante. 

� Melhor qualidade do depósito, devido à ação complexante do sal de Rochelle. 

Acredita-se que tais complexos aderem ao cátodo, funcionando como aditivos. 

• Função e Formação de Carbonatos – Os eletrólitos alcalinos a base de cianeto de sódio ou 

cianeto de potássio podem ou não ser formulados com carbonatos. No entanto, mesmo que 

não se adicione o íon carbonato inicialmente no eletrólito, este ânion, gradativamente, é 

formado no eletrólito através de vários mecanismos: 

� Decomposição do cianeto pelo dióxido de carbono absorvido do ar. 
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� Pela reação do hidróxido pelo dióxido de carbono absorvido do ar. 

� Pela hidrólise do cianeto com a formação de amônia e formiato. 

� A amônia volatiliza e o formato sofre oxidação gradativa, transformando-se em 

carbonato. 

� Pela reação do cianeto com o hidróxido, na presença de oxigênio dissolvido.  

� Os dois primeiros mecanismos de formação são os mais importantes nas condições 

operacionais dos eletrólitos de eletrodeposição. Por esta razão todo o fator que evite 

a absorção de CO2 restringe a formação de carbonatos.  

 

3.1.2 Eletrólitos de Cobre Alternativos 

Neste trabalho foram utilizados dois produtos alternativos de cobre livres de cianeto na sua 

composição. A seguir estão apresentados dados técnicos, vantagens, aplicações, dados de operação 

e descarte obtidos junto aos fabricantes dos respectivos produtos: 

 

� ECOLOCOPPER 2.005  

Fornecedor: Tecnorevest  

 a) Boletim Técnico 

Ecolocopper 2.005 é um processo para eletrodeposição de cobre semi-brilhante, 

desenvolvido para substituir os eletrólitos de cobre cianídricos, e minimizar os problemas 

ambientais. 

Ecolocopper 2.005 pode ser depositado em gancheiras, tambores rotativos e em linhas 

contínuas, utilizando os equipamentos existentes, sobre ferro, latão, aço inox, zamak, magnésio, 

chumbo e suas ligas, e alumínio após a aplicação de um depósito de zincato. 

b) Vantagens do Processo 

A deposição de cobre com o processo Ecolocopper 2.005 apresenta as vantagens abaixo: 

• Fácil montagem (mono-componente) e facilidade no controle, somente a concentração do 

cobre metal deve ser monitorada. 
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• Estável e pouco sensível a impurezas metálicas. 

• Levemente alcalino (pH 8,0 a 8,5). 

• Não é tóxico e o tratamento de sua água residuária consiste apenas na precipitação do cobre 

metal. 

• Boa velocidade de deposição, pois permite o uso de altas densidades de corrente (10 a 15 

A/dm²). O seu rendimento é próximo a 100%. 

• Os depósitos obtidos com o processo Ecolocopper 2.005 possuem uma boa aderência, 

deposição de fina estrutura e elevada dureza, um poder de nivelamento muito superior ao 

obtido com as soluções de cobre cianídrico, além de proporcionar uma excelente resistência 

à corrosão. 

c) Aplicações do Processo 

As características dos depósitos obtidos com o processo Ecolocopper 2.005 permitem sua 

utilização para: 

• Fins decorativos; 

• Auxiliar na aderência antes da niquelação e cromação de ferro e zamak; 

• Cromação em ABS pré-metalizado, e alumínio pré-recoberto com zincato; 

• Eletroformação e cobreação de fios e bobinas em linhas contínuas; 

• Fabricação de circuitos impressos; 

• Cobreação de cilindros para rotogravura. 

 

d) Seqüências Operacionais 

Para peças e componentes fabricados em Zamak: 

• Desengraxante químico a quente (60 ºC);   

• Lavagem; 

• Desengraxante Eletrolítico; 

• Lavagem; 



34 

 

 

• Ativação H2SO4  0,5% vv; 

• Lavagem; 

• Ecolocopper 2.005 Strike ( 30 segundos – 25 ºC – 0,5 a 1 A/dm2); 

• Ecolocopper 2.005 (3 a 6 minutos – 60 ºC – 1 a 10 A/dm2; 

• Lavagem; 

• Níquel/Cromo 

e) Procedimentos de Descarte 

Ecolocopper não contém quelantes. Somente o cobre deve ser tratado, sempre obedecendo 

a legislação em vigor. O cobre é precipitado pelo aumento do pH (10-11) adicionando-se hidróxido 

de sódio. Pode ser feita a eliminação do cobre por troca iônica, sendo este o método mais eficaz. 

 

� E – BRITE™ ULTRA CU 

Eletrólito de Cobre Alcalino Isento de Cianeto e Pirofosfato 

Fornecedor: IKG Química 

a) Descrição 

E-Brite™ Ultra Cu, banha diretamente sobre aço, cobre latão, aço inox, alumínio com 

zincato, níquel químico, e mais recentemente zamak injetado de alta qualidade. Pode ser usado em 

instalações para eletrólito estático e para tambor rotativo. Ligas de chumbo podem ser banhadas em 

gancheiras. 

b) O Eletrólito de E-Brite™ Ulta Cu:  

• É isento de agentes quelantes. 

• Elimina a necessidade de Strike de Cobre Cianídrico. Serve para ambos, eletrólito strike e 

eletrólito de cobre (para camada). 

• Satisfaz as necessidades das normas MIL-C-14550 B e MAS 2418F. 

E-brite™ Ultra Cu elimina o potencial de responsabilidade com saúde e meio ambiente e 

os altos custos do tratamento de efluentes do cianeto. 
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• No caso de um arraste acidental com E-Brite™ Ultra Cu em eletrólito de cobre ácido, não 

há risco de formação de gases venenosos (HCN) e nenhum risco a saúde. 

• Não precisa de tratamento para a remoção de alto carbonato, como em eletrólitos 

cianídricos.  

• Produz depósitos, de granulação fina, lisa, densa e dúctil, não é poroso e possui excelentes 

qualidades de aderência. O depósito pode ser polido facilmente, para obter alto brilho. 

• Tem um ótimo poder de cobertura e penetração, especialmente em áreas de baixa densidade 

de corrente. 

• É usado como pré-camada strike para níquel, cobre ácido, estanho, estanho-chumbo e prata. 

• É uma excelente barreira para tratamento térmico e Shielding de aparelhos eletrônicos 

(ondas eletromagnéticas). 

• É um excelente acabamento para botões e rebites. A camada pode ser prontamente oxidada 

ou enegrecida por uma variedade de acabamentos atrativos, como cobre velho, em 

molduras, lustres e puxadores em geral. 

• Deposita cobre pela dissolução dos anodos e não empobrece a solução como é o caso de 

outros processos. Por isso oferece baixo custo de operação. 

• É estável e não precisa ser descartado ou reforçado como em outros eletrólitos de cobre não 

cianídricos alcalinos, que são baseados em pirofosfato. 

• É fornecido como um líquido concentrado que é diluído em água deionizada. É 

extremamente fácil de controlar, possui somente um agente de manutenção líquido, o E-

Brite™ Ultra Cu “E”. 

As superfícies de zamak fundido sob pressão precisam ser adequadamente limpas com 

desengraxante químico e desengraxante eletrolítico seguido do ativador. Outros desengraxantes e 

ativadores de sais ácidos, não podem ser usados sobre zamak fundido sob pressão.                                                                                 

O eletrólito de E-Brite™ Ultra Cu não tem nenhum poder desengraxante, por isso é 

extremamente importante fazer um pré-tratamento criterioso. As superfícies de zamak precisam ser 

desengraxadas quimicamente e depois limpas anodicamente no desengraxante eletrolítico (corrente 

reversa) à baixa concentração de 45 g/L. Os tempos de imersão nos desengraxantes químicos e 

eletrolíticos devem ser os mais curtos possíveis, para não abrir poros no zamak fundido – 1 a 2 
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minutos para o desengraxante químico e 30 segundos para o desengraxante eletrolítico, temperatura 

de  48 – 54 ºC. 

Em prosseguimento ao desengraxe, as superfícies de zamak precisam ser lavadas e depois 

ativadas em uma solução de 11 a 15 g/L de sais ácidos. Aqui também os tempos de imersão deverão 

ser curtos (30 segundos) para evitar o ataque ao zamak, produzindo um pó preto, que irá causar 

bolhas. A ativação em excesso deverá ser evitada para eliminar a abertura de poros da superfície do 

zamak fundido. 

 

3.2 CORPOS DE PROVA 

As peças utilizadas neste trabalho foram obtidas na empresa Obispa Metalúrgica Ltda . São 

peças de zamak, produzidas pela injeção da liga fundida em moldes. 

Zamak é a denominação de ligas contendo cerca de 95% Zn (Zinco), juntamente com Al 

(Alumínio), Mg (Magnésio) e Cu (Cobre), cujo ponto de fusão situa-se entre 385°C e 400°C.  

Na indústria são utilizadas diversas ligas de  Zamak, com diferentes teores de Al, Mg e Cu, 

o que resulta em diferentes propriedades mecânicas. São materiais utilizados na fundição de peças 

que necessitam de pouca resistência mecânica. O material no estado líquido é injetado sob pressão 

em moldes no formato das peças a serem produzidas.  

Entre as aplicações técnicas do Zamak encontram-se: puxadores para armários e gavetas, 

maçanetas, chaveiros, bijuterias, etc. E também carburadores automotivos, válvulas reguladoras de 

pressão para botijões de gás e acessórios para instalações elétricas (buchas, caixas de passagem, 

curvas, etc.).  

Na Figura 10, estão apresentados exemplos de peças fabricadas como acessórios de moda 

e na Figura 11, acessórios para móveis. 
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Fivelas Ilhoses Mosquetões 

  
 

Acessórios Diversos para Bolsas 

 
 

 

Figura 10 - Exemplos de peças produzidas para acessórios de moda 

 

Puxadores Maçanetas 

 

 
 

Figura 11 - Peças produzidas para acessórios de móveis 

As peças apresentadas na Figura 10 e na Figura 11 mostram exemplos de peças produzidas 

pela empresa e que foram usadas como cátodo na montagem da célula eletrolítica. 
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3.3 MONTAGEM DA CÉLULA ELETROLÍTICA 

A célula eletrolítica utilizada nos ensaios de eletrodeposição, com as soluções alternativas, 

foi montada de acordo com a Figura 12, onde pode-se verificar que o cátodo foi a peça de zamak 

previamente produzida por injeção e como ânodo foi utilizado cobre. Entre os eletrodos foi aplicada 

uma densidade de corrente, de acordo com a área de cada peça utilizada e com o boletim técnico 

fornecido pelo fabricante de cada uma das soluções alternativas. Da mesma maneira, a temperatura, 

tempo de ensaio e necessidade de agitação, foram configurados de acordo com as orientações dos 

fornecedores. A célula real utilizada está apresentada na Figura 13. 

 

Figura 12 – Desenho esquemático da 
célula eletrolítica utilizada 

 

Figura 13 – Célula Eletrolítica utilizada 

 

Para avaliar a qualidade dos depósitos realizados foram feitos alguns tipos de ensaios 

usualmente utilizados em testes de peças tratadas superficialmente. 

A seguir estão apresentados as condições operacionais usadas nos ensaios de 

eletrodeposições e, resumidamente, os conceitos de cada um dos ensaios utilizados na comparação 

entre as peças produzidas com soluções livres de cianeto e peças produzidas de forma convencional, 

ou seja, contendo cianeto nos eletrólitos. 

 

3.4 ENSAIOS DE ELETRODEPOSIÇÃO 

Neste trabalho foram realizados ensaios de eletrodeposição com as duas soluções 

(eletrólitos) alternativas livres de cianeto.  
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A Tabela 1 apresenta as condições operacionais utilizadas para realizar as 

eletrodeposições. 

Tabela 1 – Condições operacionais utilizadas nos ensaios em laboratório para as duas soluções 
alternativas 

Solução 1 Solução 2  

Strike Ecolocooper E-Brite™Ulta Cu: 

Cátodo Peça de Zamak Peça de Zamak Peça de Zamak 

Ânodo Cobre Cobre Cobre 

Densidade de Corrente (A/dm2) 1  1 - 3 0,2  

Tempo (s) 30s 4min 15 min 

Temperatura (ºC) 25º 60º 50º 

Agitação Não Sim Sim 

 

3.5 ENSAIOS ACELERADOS DE CORROSÃO 

Os ensaios de corrosão têm como objetivo avaliar a exposição das peças expostas a 

ambiente agressivo. Para isso foi utilizado o ensaio de névoa salina de acordo com a NBR 8094 [26] 

e na ASTM B 117 – Salt Spray, que pressupõe a necessidade dos seguintes itens: 

o Câmara de ensaio com capacidade mínima de 0,4 m³; 

o Reservatório de solução; 

o Fontes de ar comprimido; 

o Bicos pulverizadores; 

o Suportes de corpos de prova; 

o Dispositivo para aquecimento da câmara; 

o Meios para o controle das condições de operação durante o período de ensaio. 

A solução utilizada no ensaio de corrosão é uma solução aquosa de aproximadamente 5% 

de cloreto de sódio (NaCl), preparada pela dissolução de 50 ± 5g de cloreto de sódio num volume 

de água que permita a obtenção de 1 L de solução, à temperatura ambiente. O cloreto de sódio 

utilizado deve possuir teores de níquel e cobre individualmente inferiores a 0,001% e não conter 

mais do que 0,3% de impurezas totais. 
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A água utilizada na preparação da solução deve ser destilada ou desmineralizada. A 

solução de ensaio deve ser filtrada a fim de prevenir a obstrução dos bicos de pulverização e deve 

ser pulverizada somente uma vez, não podendo ser reaproveitada. 

O pH da solução de cloreto de sódio deve ser ajustado, de modo que a solução coletada 

após a pulverização a 35º C apresente um pH na faixa de 6,5 a 7,2, determinado a (25 ± 2)ºC . Para 

ajustar o pH, emprega-se solução diluída de ácido clorídrico (HCI) ou hidróxido de sódio (NaOH), 

de pureza analítica. O pH deve ser determinado eletrometricamente com eletrodo de vidro, 

colorimetricamente, utilizando como indicador azul-de-bromotimol, ou por meio de papel de pH de 

faixa estreita que permita leitura de 0,2 ou 0,3 unidade de pH. 

O ar comprimido utilizado para a formação de névoa salina deve estar isento de óleo e 

impurezas e deve ser mantido a um valor constante de pressão entre 70 kPa ( 0,7 kgf/cm²) e 170 kPa 

(1,7 kgf/cm²), com uma flutuação máxima de 0,7 kPa (0,007 kgf/cm²). Esta flutuação pode ser 

controlada através de válvulas reguladoras de pressão. 

Corpos de prova metálicos ou com revestimentos metálicos devem ser limpos 

adequadamente.  O método de limpeza é opcional, dependendo da natureza da superfície e dos 

contaminantes presentes. Qualquer que seja o método utilizado, não deve comprometer a avaliação 

dos resultados. O número de corpos-de-prova, em cada avaliação não deve ser inferior a três.  

Os corpos de prova devem ser colocados somente na zona de câmara de ensaio, onde o 

meio corrosivo satisfaça a todos os parâmetros especificados para as condições da câmara, 

obedecendo aos seguintes requisitos principais: 

a) Os corpos de prova não devem entrar em contato entre si, nem com qualquer outro 

material, metálico ou não, capaz de modificar as condições de corrosão do corpo-de-prova; 

b) Cada corpo de prova deve ser colocado na câmara, de forma a permitir o livre acesso 

da névoa a todos os outros ensaios; 

c) A solução de ensaio escorrida de um corpo-de-prova não deve gotejar sobre os outros; 

d) a área de contato entre o corpo-de-prova e seu suporte deve ser a menor possível. 

A duração do ensaio é estabelecida por especificações ou acordo entre as partes 

interessadas. Imediatamente após a secagem do corpo de prova deve ser efetuada uma cuidadosa 

avaliação quanto à extensão da corrosão e de outras falhas; conforme estabelecido pelas 

especificações apropriadas. 
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A Figura 14 apresenta a câmara de névoa salina utilizada nos ensaios acelerados de 

corrosão. 

 

Figura 14 – Câmara de Névoa Salina utilizada nos ensaios acelerados de corrosão. 

 

3.6 ENSAIOS DE ADERÊNCIA 

O objetivo de realizar um ensaio deste tipo foi avaliar a aderência das camadas 

eletrodepositadas sobre um substrato metálico. Porém, não existe um ensaio de aderência 

normatizado para peças submetidas a galvanoplastia. Desta forma, optou-se por adotar um ensaio de 

aderência existente e normatizado que representa mais fielmente as solicitações sofridas pela 

superfície externa de peças galvanizadas. Como o objetivo deste ensaio era comparar peças 

galvanizadas entre si, a utilização de uma norma alternativa é útil para os propósitos deste trabalho. 

A norma escolhida foi a NBR 11003 [27], indicada para sistemas de pintura. O objetivo do 

ensaio de aderência desta norma é avaliar a aderência sobre substratos metálicos de uma ou mais 

camadas de tintas. 

Para determinar a aderência pode-se utilizar o método A, corte em X e método B, corte em 

grade. Para realização do ensaio de aderência dos corpos de prova citados neste trabalho utilizou-se 

o método B, corte em grade, conforme a Figura 16. 

A realização deste ensaio é extremamente simples e os equipamentos necessários, 

apresentados na Figura 15, são: 

- Fita adesiva específica para este ensaio 

- Estilete 

- Corpo de prova ou amostra galvanizada 
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Figura 15 – Materiais necessários para o Ensaio de Aderência. 

 

Os corpos de prova utilizados neste ensaio não receberam nenhuma alteração na sua 

preparação, ou seja, foram galvanizados da mesma forma que todas as outras peças, sendo que um 

corpo de prova foi galvanizado com eletrólitos contendo cianetos e o outro corpo de prova com 

eletrólito livre de cianeto. 

Os critérios utilizados para avaliar a aderência no teste foram os mesmos indicados na 

norma para peças pintadas com películas de tinta, ou seja, são avaliadas as eletrodeposições logo 

após o processo de galvanoplastia e caso o resultado não seja bom é feito outro teste após um 

intervalo de 24 horas. 

Foi realizado teste de grade em três peças (peças banhadas no dia). Este teste foi realizado 

logo após o processo de galvanização. Se o resultado encontrado for inferior a Gr2 (critério de 

aceitação) as peças podem ser liberadas. Caso o resultado encontrado no teste de grade for superior 

a Gr2 deverá ser realizado novo teste após 24 horas. Se o resultado for novamente superior a Gr2 

conclui-se que o banho de galvanoplastia origina camadas que apresentam destacamento e má 

aderência devendo os corpos de prova passar por um novo processo galvânico ou serem 

descartados. 

Para realizar o desenho da grade sobre a peça é foi utilizado um estilete e efetuado 06 

cortes paralelos e outros 06 cortes também paralelos cruzando perpendicularmente os iniciais em 

Fita especial 
para teste de 
aderência 

Régua para 
facilitar o traçado 
das linhas.  Estilete 

para marcar 
as linhas 
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formato de grade. Os cortes devem ser executados com pressão normal para alcançar o substrato, 

em um movimento uniforme e contínuo. Após, aplicar fita adesiva sobre a região do corte em grade 

comprimindo a mesma a fim de eliminar bolhas de ar, e completa adesão. Remover a fita no 

intervalo de 1 a 2 min da aplicação, puxando-a firme e continuamente com velocidade constante. O 

sentido de deslocamento deve ser perpendicular ao corpo de prova. 

Os critérios de aceitação estão apresentados na Figura 16. 

 

Figura 16 – Critério de aceitação no teste de aderência de acordo com a NBR 11003. 

 

O critério de aceitação é até Gr2, porém o resultado encontrado deverá ser intermediário ou 

igual a Gr1. 
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3.7 ENSAIO DE DUREZA 

O ensaio de dureza é importante para avaliar a resistência à penetração na camada 

eletrodepositada. Neste ensaio também foi realizada a comparação entre peças galvanizadas com 

eletrólitos com e sem cianeto.   

Para realizar este ensaio, usou-se a norma ISO 6507 [28] que especifica o método de 

ensaio de dureza e microdureza Vickers para três faixas de forças de ensaio para os materiais 

metálicos, conforme a Tabela 2: 

Tabela 2 - Faixas de forças de ensaio para dureza Vickers 

Faixas de Forças de Ensaio (N) Símbolo de Dureza Designação 

F ≥ 49,03 ≥ HV 5 Ensaio de Dureza Vickers 

1,961 ≤ F < 49,03 HV 0,2 a < HV 5 Ensaio de Dureza Vickers com força baixa 

0,098 ≤  F < 1,961 HV 0,01 a < HV 0,2 Ensaio de Microdureza Vickers 

 

Para realizar o ensaio é utilizado um penetrador de diamantes, na forma de uma pirâmide 

de base quadrada e com um ângulo especificado entre as faces opostas no vértice, o qual é 

pressionado sobre a superfície do corpo de prova seguido da medição do comprimento da diagonal 

da impressão deixada na superfície após a remoção da força de ensaio. 

A dureza Vickers é proporcional ao quociente obtido com a divisão da força de ensaio pela 

área inclinada da impressão, a qual é assumida ser uma pirâmide reta de base quadrada, e tendo no 

vértice o mesmo ângulo do penetrador. 

O ensaio deve ser realizado em uma superfície que seja lisa e plana, livre de carepa, 

substâncias estranhas e, especificamente, completamente livre de lubrificantes, a menos que 

especificado  de maneira diferente em normas de produtos. O acabamento superficial deve permitir 

a determinação exata do comprimento da diagonal da impressão. 

A espessura do corpo de prova, ou da camada submetida ao ensaio, deve ser no mínimo 1,5 

vezes o comprimento da diagonal da impressão. Em geral, o ensaio é realizado à temperatura 

ambiente dentro dos limites de 10º C a 35º C. As forças recomendadas para os ensaios estão 

apresentadas na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Forças recomendadas para os ensaios de dureza. 

Ensaio de dureza Ensaio de dureza com força baixa  Ensaios de Microdureza 

Símbolo Força de Ensaio 
(N) 

Símbolo Força de Ensaio (N) Símbolo Força de Ensaio (N) 

HV 5 49,03 HV 0,2 1,961 HV 0,01 0,098 07 

HV 10 98,07 HV 0,3 2,942 HV 0,015 0,147 

HV 20 196,1 HV 0,5 4,903 HV 0,02 0,196 1 

HV30 294,2 HV 1 9,807 HV 0,025 0,245 2 

HV 50 490,3 HV 2 19,61 HV 0,05 0,490 3 

HV 100 980,7 HV 3 29,42 HV 0,1 0,980 7 

 
O tempo desde a aplicação inicial da força até que seja atingida a força de ensaio final não 

deve ser menor que 2s nem maior que 8s. Para os ensaios de dureza com força baixa e ensaios de 

microdureza, o tempo máximo não deve exceder 10s. Para ensaios de dureza com força baixa e 

ensaios de microdureza, a velocidade de aproximação do penetrador não deve exceder 0,2mm/s. 

Para ensaios de microdureza, se recomenda que o penetrador contate o corpo de prova em 

uma velocidade entre 15 um/s e 70 um/s. 

A duração de força de ensaio deve ser de 10s a 15s, exceto para ensaios em materiais cujas 

propriedades dependentes do tempo tornariam esta faixa inadequada. Para estes ensaios, uma 

duração maior é permitida, a qual deve ser especificada como parte da designação da dureza. 

Figura 17 apresenta o durômetro utilizado para medição da dureza (microdureza) 

Vickers.  

 

 

 

 

 

Figura 17 – Equipamento utilizado para medição da dureza (microdureza) 
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3.8 MORFLOGIA E ESPESSURA DE CAMADA 

A morfologia e a espessura das camadas eletrodepositadas devem ser avaliadas a fim de 

realizar a comparação entre as camadas obtidas com soluções contendo cianeto e soluções livres de 

cianeto e verificar se existe alguma influência da presença ou não de cianetos com relação a 

morfologia e espessura de camada. A morfologia pode ser importante para verificar a presença ou 

não de poros, defeitos e inclusões que podem diminuir a qualidade da peça galvanizada. Além da 

morfologia, a espessura da camada é importante, pois pode influenciar diretamente em outros 

aspectos, como resistência à corrosão, aderência e dureza da camada. Assim como na avaliação da 

aderência, a morfologia e a espessura de camada também não possuem normas documentadas para 

sua avaliação. A avaliação, desta forma, no caso da morfologia decorre de uma imagem de topo 

realizada por meio de microscopia. No caso da espessura, decorre do corte transversal da peça e a 

posterior análise, em microscópio, medindo-a e descrevendo-a. Neste trabalho utilizou-se um 

microscópio eletrônico de varredura (MEV) para avaliar tanto a espessura de camada como a 

morfologia da camada eletrodepositada. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nos capítulos a seguir serão apresentados os resultados obtidos neste trabalho, desde a 

pesquisa de eletrólitos alternativos, ou seja, livres de cianeto, os ensaios práticos de eletrodeposição 

realizados com estes eletrólitos alternativos e todos os ensaios utilizados para comparar a qualidade 

das peças produzidas através dos métodos convencionais (eletrólitos com cianeto) e do método 

alternativo (livre de cianeto). 

 

4.1 ELETRODEPOSIÇÃO   

A pesquisa de mercado para localização de produtos alternativos em substituição ao 

eletrólito com cianeto foi feita junto aos próprios fornecedores da empresa envolvida na pesquisa, 

Obispa Metalúrgica. Foram localizados e adquiridos dois produtos alternativos, de diferentes 

fornecedores, o Ecolocopper 2.005 e o E-Brite Ultra Cu, os quais foram testados tanto no 

laboratório da universidade (Feevale) bem como no laboratório da própria empresa. 
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Inicialmente, foram realizadas 4 sessões de testes de laboratório da seguinte forma: as duas 

soluções foram ensaiadas nos laboratórios da empresa e da universidade. A realização dos ensaios 

em dois locais deve-se ao fato de que os ensaios realizados na Universidade permitiram a realização 

de uma quantidade maior de ensaios, com a possibilidade de maior avaliação da influência de cada 

variável na eletrodeposição de cobre. Porém, os ensaios no laboratório da empresa permitiam que os 

intervalos entre cada um dos processos de eletrodeposições (cobre, níquel e cromo) fossem os 

menores possíveis inibindo assim ao máximo a oxidação da camada anterior e melhorando a 

qualidade da camada subseqüente.   

Inicialmente foram realizados ensaios com a solução 1 (Ecolocopper 2.005 da 

Tecnorevest) no laboratório da empresa e no da universidade usando os mesmo parâmetros. Nestes 

ensaios obteve-se revestimentos de baixa qualidade, como é mostrado na Figura 18 e Figura 19 

respectivamente. 

 

Figura 18 – Revestimento obtido com a solução 1 em ensaio na empresa com posterior 

deposição de Ni e Cr. 
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Figura 19 – Revestimento obtido em ensaios com a solução 1 realizados na Feevale com 

posterior deposição de Ni e Cr. 

 

Pode-se observar na Figura 18 e Figura 19 que as peças apresentaram como problemas: 

1. Peças escuras e amareladas. 

2. Aspecto avermelhado nas áreas de alta densidade. 

3. Depósito com falhas ou descasque. 

 

De acordo com o boletim técnico do fornecedor (Tecnorevest) os problemas encontrados 

podem ter como causa: 

1. Teor de cobre muito baixo. 

2. Presença de impurezas na solução ou falta de complexante. 

3. Falhas no pré-tratamento e/ou pH muito alto. 

 

Utilizando-se a solução 2 (E-brite Ultra Cu - IKG Quimica), foram realizados ensaios 

preliminares da mesma maneira que para a solução 1, ou seja, no laboratório da empresa e no 

laboratório da universidade 

Nos ensaios realizados no laboratório da universidade (Feevale), novamente obteve-se 

revestimentos de baixa qualidade, que pode ser visto na Figura 20. 

Bolhas  
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Figura 20 – Revestimentos obtidos com a solução 2 realizado na Feevale após etapa de 

limpeza (ultrasson e desengraxe) 

De acordo com a Figura 20 verifica-se a presença de bolhas e descasque nas peças 

ensaiadas. De acordo com o boletim técnico do fornecedor da solução 2, quando o problema for 

bolhas ou perda de adesão no zamak a mais provável causa é a baixa concentração de E-Brite Cu, 

ou seja, baixa concentração de cobre no eletrólito ou então contaminação de prata ou zinco. 

A segunda etapa da pesquisa com o eletrólito do produto alternativo E-Brite Ultra Cu foi 

realizada no laboratório da empresa pesquisada. A Figura 21 apresenta o resultado da primeira 

eletrodeposição, ou seja, a primeira camada (eletrodeposição do cobre livre de cianeto) depositada 

sobre uma peça de Zamak. 

 

Figura 21 – Revestimento preliminar de cobre obtido com a solução 2 realizado na empresa 
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A Figura 22 mostra o resultado do revestimento da peça apresentada na Figura 21, com o 

produto E-Brite Ultra Cu, porém com o acabamento final, ou seja, eletrodeposição de uma camada 

de níquel e após uma camada de cromo trivalente. 

 

Figura 22 - Revestimento obtido com a solução 2 realizado na empresa e posterior 
eletrodeposição de Cr³ 

Após realizar os ensaios de eletrodeposição, verificou-se que o melhor resultado referente 

ao acabamento, aderência e brilho foram obtidos para a solução 2 - E-Brite Ultra Cu, cujos ensaios 

foram realizados no laboratório da própria empresa. Este melhor resultado deve-se, provavelmente, 

a dois fatores: o primeiro envolve a solução utilizada, pois no produto alternativo 1 (solução 1) 

existiam dois eletrólitos diferentes (Ecolocopper Strike e Ecolocopper), ou seja, dois processos de 

eletrodeposição de cobre em seqüência, enquanto que na solução 2 existia apenas um eletrólito, ou 

seja, o risco de falhas no controle de variáveis é bem menor.  

O outro fator, diz respeito ao local dos ensaios, pois quando foram realizadas as 

eletrodeposições de cobre no laboratório da Universidade as peças eram estocadas por horas ou até 

dias para receber as eletrodeposições subseqüentes (níquel e cromo) que eram realizadas na linha de 

produção da empresa, localizada cerca de 120 km da Universidade. Este intervalo de tempo pode ter  

prejudicado a qualidade do acabamento realizado na peça, pois para que haja a eletrodeposição é 

necessário que a peça esteja ativada. Mesmo que a estocagem tenha sido feita em um dessecador à 

vácuo, o posterior contato com o ar oxida a peça. É provável que a peça tenha sofrido um processo 

de oxidação dificultando assim a qualidade das eletrodeposições subseqüentes de níquel e cromo. 

Quando os ensaios de eletrodeposição de cobre livre de cianeto eram realizados no laboratório da 

própria empresa, as etapas seguintes (eletrodeposição de níquel e cromo) eram feitas em intervalos 

muito pequenos, similares aos tempos utilizados na linha convencional de produção. 
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Paralelamente aos ensaios de eletrodeposição foi realizada uma análise química da solução 

que apresentou os melhores resultados (E-Brite Ultra Cu) a fim de certificar o baixo teor de cianeto 

e verificar o teor de cobre na solução. O resultado desta análise química está apresentado na Tabela 

4. 

Tabela 4 – Análise química do teor de cianeto e cobre da solução alternativa E-Brite Ultra Cu. 

Elemento Teor 

Cianeto 0,015 mg/L 

Cobre 7,64 g/L 

 

Conforme já era esperado, o teor de cianeto presente na solução alternativa utilizada 

apresentou teor extremamente baixo (inferior ao citado na legislação para o descarte de efluentes – 

máx 0,2 mg CN-/L) [29] podendo ser considerado como uma solução livre de cianeto, pois as 

soluções comerciais apresentam em torno de 25 g/L de cianeto. 

 

4.2 ENSAIOS ACELERADOS DE CORROSÃO 

Os ensaios acelerados de corrosão foram realizados em câmara de névoa salina de acordo 

com a NBR 8094 [26] e ASTM B 117. As amostras utilizadas neste ensaio foram corpos de prova 

produzidos de forma convencional, ou seja, utilizando eletrólitos de cobre contendo cianeto e 

corpos de prova produzidos com o eletrólito alternativo (solução 2 - E-Brite Ultra Cu) livre de 

cianeto. O objetivo foi comparar a resistência à corrosão dos dois tipos de corpos de prova. O 

ensaio foi realizado com tempo ilimitado, ou seja, o ensaio só foi encerrado quando os corpos de 

prova apresentaram vestígios de corrosão de forma generalizada nas peças, totalizando 1032 horas 

de ensaio. A Figura 23 apresenta a foto dos corpos de prova antes de serem colocados na câmara de 

névoa salina. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 23 – Corpos de prova antes do início do ensaio de corrosão. Peça produzida pelo 
processo convencional, com cianeto (a) e peça produzida pelo processo alternativo, sem 

cianeto (b) 

 

Os primeiros vestígios localizados de corrosão branca apareceram na amostra preparada 

através do processo tradicional, com cianeto, após 432 horas de ensaio, conforme apresentado na 

Figura 24. 

 

Figura 24 – Primeiros vestígios de corrosão, em pontos localizados, presentes no corpo de 
prova produzido através do processo tradicional, com cianeto, após 432 horas. 

 

Para esse tempo de 432 horas não se observou corrosão na amostra preparada pelo 

processo alternativo. 
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Após 888 horas observou-se na amostra produzida pelo processo alternativo a presença de 

vestígios iniciais de bolhas na parte inferior da peça conforme Figura 25. 

 

Figura 25 - Corpo de prova, produzido com solução livre de cianeto, durante o ensaio de 

corrosão apresentando vestígios iniciais de bolhas após 888 horas de ensaio. 

 

A Figura 26 apresenta a foto dos corpos de prova após 1032 horas de ensaio de corrosão, 

mostrando sinais visíveis de corrosão branca generalizada na região inferior dos corpos de prova. 

 

 

 (a) 

 

(b) 

Figura 26 - Corpos de prova após o ensaio de corrosão. Peça produzida pelo processo 

convencional, com cianeto (a), após 1032 horas de ensaio e peça produzida pelo processo 

alternativo, sem cianeto (b), após 1032 horas de ensaio. 

 



54 

 

 

4.3 ENSAIO DE ADERÊNCIA 

O ensaio de aderência foi realizado de acordo com a norma NBR 11003 [27] através do 

teste de grade. Neste ensaio foram feitos cortes com estilete nas peças respeitando a distância entre 

os mesmos. A Figura 27 apresenta as peças preparadas para o ensaio e a Figura 28 apresenta as 

peças após o ensaio de aderência. 

Foi fixada uma fita adesiva na parte da peça que continha os cortes e após 

aproximadamente 2 minutos a fita foi puxada apresentando as características observadas na Figura 

28. 

 

(a) 

 

(b) 
Figura 27 – Peças preparadas para o ensaio de aderência. Peças produzidas com eletrólitos 

contendo cianeto (a). Peças produzidas com eletrólitos livres de cianeto (b). 

 

 

(a) 

 

(b) 
Figura 28 - Peças após o ensaio de aderência. Peças produzidas com eletrólitos contendo 

cianeto (a). Peças produzidas com eletrólitos livres de cianeto (b). 

 

Por meio do ensaio de aderência, foi possível constatar que não houve descolamento da 

camada eletrodepositada em ambas as amostras, o que confere o grau Gr0 de acordo com a NBR 

11003. 
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4.4 ENSAIO DE DUREZA 

Para realização do ensaio de microdureza foi usado um durômetro Pantec HVS 

1000. As microdurezas obtidas nas camadas eletrodepositadas estão apresentadas na Tabela 

5 e na Tabela 6. Em cada peça foram realizadas cinco medidas. A microdureza da peça de 

zamak está apresentada na Tabela 7. 

Tabela 5 – Microdureza obtida na camada eletrodepositada pelo método tradicional. 

 HV 0,1 (100 gramas) HV 0,2 (200 gramas) 

Medida 1 576 561 

Medida 2 536 564 

Medida 3 526 570 

Medida 4 541 582 

Medida 5 570 606 

Média 549,8 576,6 

 

Tabela 6 - Microdureza obtida na camada eletrodepositada pelo método alternativo. 

 HV 0,1 (100 gramas) HV 0,2 (200 gramas) 

Medida 1 618 632 

Medida 2 631 661 

Medida 3 570 637 

Medida 4 590 649 

Medida 5 596 623 

Média 601 640,4 
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Tabela 7 - Microdureza obtida na peça virgem (zamak) sem camada eletrodepositada. 

 

 HV 0,2 (200 gramas) 

Medida 1 99,1 

Medida 2 95,8 

Medida 3 93,6 

Medida 4 93,8 

Medida 5 87,4 

Média 93,9 

 

De acordo com a Tabela 5 e Tabela 6 verificou-se que a dureza da camada eletrodepositada 

a partir da solução alternativa, isenta de cianeto, foi de 601 e 640 HV, superior a dureza da camada 

obtida pelo método contendo cianeto, 549,8 E 576,6 HV. Isso indica que a diminuição da 

quantidade de cianeto no pré-tratamento aumenta a dureza da camada em aproximadamente 10%. 

Além disso, observa-se através da Tabela 7, que a dureza das camadas eletrodepositadas 

são muito superiores à dureza da peça virgem, aproximadamente 6 vezes maior.  

Uma provável explicação para o aumento de dureza das amostras tratadas sem cianeto 

seria de que como o cianeto apresenta elevada afinidade com os metais formando complexos e 

como a reação de redução ocorre na superfície do cátodo, parte do cianeto liberado na solução 

estaria novamente reagindo com o cobre eletrodepositado retirando cobre da camada. 

Isso faria com que a camada final apresentasse provavelmente um recobrimento menos 

espesso ou irregular quando comparada aquela formada pelo processo isento de cianeto. Além disso 

este resultado estaria de acordo com o teste de corrosão em que se observou que as camadas 

tratadas com cianeto apresentaram menor resistência à corrosão. 
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4.5 MORFOLOGIA E ESPESSURA DE CAMADA 

A comparação entre as camadas eletrodepositadas produzidas através de soluções com e 

sem cianeto também foi realizada através da visualização da morfologia da camada e da espessura 

da camada, a fim de acrescentar mais parâmetros de comparação entre cada um dos processos. 

Para visualizar a morfologia das camadas eletrodepositadas foi realizada fotografias de 

topo em um microscópio eletrônico de varredura (MEV) em diferentes aumentos nas peças 

produzidas com solução contendo cianeto e isenta de cianeto. 

A Figura 29 apresenta as micrografias obtidas no MEV para os aumentos de 300, 1000 e 

5000X no corpo de prova produzido com solução contendo cianetos. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 29 – Morfologia de topo obtida por MEV das peças produzidas de forma tradicional, 
com cianeto, nos aumentos de 300X (a), 1000X (b) e 5000X (c) 
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A Figura 30 apresenta as micrografias obtidas no MEV, em vista de topo para os aumentos 

de 500, 1000 e 4000X no corpo de prova produzido pelo processo alternativo, sem cianeto.   

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 30 - Morfologia de topo obtida por MEV das peças produzidas de forma alternativa, 
sem cianeto, nos aumentos de 500X (a), 1000X (b) e 4000X (c). 
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Como pode ser visto na Figura 29 e Figura 30 a morfologia das camadas apresentou 

ranhuras e riscos provenientes provavelmente dos processos de lixamento e polimento anteriores ao 

tratamento por eletrodeposição. No entanto, não se observou diferenças significativas entre as 

camadas com e sem cianeto. 

Para visualizar a espessura da camada eletrodepositada também foi utilizada microscopia 

eletrônica de varredura em que as amostras foram analisadas por seção transversal. 

A Figura 31 apresenta a micrografia da camada eletrodepositada para o corpo de 

prova produzido pelo método alternativo, isento de cianeto. 

 

 

 

Figura 31 – Micrografia em seção transversal da espessura da camada eletrodepositada pelo 
processo alternativo, sem cianeto. 

 

De acordo com os dados da literatura [30, 31] verifica-se que a espessura da 

camada eletrodepositada pelo método tradicional, incluindo a camada de cobre, níquel e 

cromo pode variar de 40 – 100 µm em função principalmente da densidade de corrente e 

tempo de deposição. Já a camada eletrodepositada pelo processo alternativo, Figura 31 , tem 

aproximadamente 80 µm de espessura. Novamente pode-se constatar que o processo 

alternativo, isento de cianeto, não alterou a espessura do revestimento realizado na peça de 

zamak, o que está de acordo com resultados anteriores em que provavelmente o cianeto atua 

na eletrodeposição inicial a base de cobre. 

Revestimento 
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5 CONCLUSÃO 

O presente trabalho pesquisou e apontou um produto alternativo ao uso do Cianeto para as 

indústrias metal mecânicas com processos de galvanoplastia, buscando a minimização de impactos 

ambientais, a preservação da saúde do trabalhador e a manutenção da qualidade no acabamento do 

produto. Evidentemente os impactos ambientais não foram quantificados, uma vez que o objetivo 

deste trabalho era encontrar alternativa ao uso do cianeto. O produto alternativo foi submetido a 

análises de laboratório comprovando a isenção de cianeto. 

Foram realizados ensaios em células eletrolíticas utilizando ânodo de cobre e a peça em 

zamak como cátodo, seguindo as condições operacionais determinadas pelo fabricante do produto 

alternativo para realizar as eletrodeposições. 

O uso do produto alternativo nas eletrodeposições resultou em peças dentro dos parâmetros 

exigidos pela empresa, sendo que foram realizados ensaios de aderência, espessura de camada, 

corrosão e dureza, nas amostras testadas com o produto alternativo. Todos os ensaios apresentaram 

resultados iguais ou superiores às peças produzidas pelo sistema convencional com uso do cianeto. 

Para que a eletrodeposição das peças com produto alternativo seja eficaz no processo do 

banho de cromo deve-se observar algumas variáveis: Densidade de Corrente (A/dm²), Tempo, 

Temperatura e Agitação, conforme descrito na literatura, caso contrário se obtém uma 

eletrodeposição de má qualidade o que irá gerar peças de baixa qualidade quando aplicado o 

acabamento em cromo. 

O processo de galvanoplastia da Obispa Metalúrgica Ltda, uma das únicas empresas da 

América Latina em seu ramo de atuação, trabalhando com metais pesados, certificada pela NBR 

ISO 14001:2004, está constantemente sendo monitorado e em processo de melhorias buscando 

sempre a otimização dos processos, qualidade, resultados e minimização de impactos ambientais. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

O presente trabalho apontou um produto alternativo ao uso de cianeto e sobre este produto 

alternativo estudado ficou cientificamente comprovado, sua viabilidade de uso. A partir desta 

possibilidade, abrem-se campos para novos estudos a fim de que o produto alternativo possa ser 

aplicado nas indústrias metal mecânicas, na área de galvanoplastia, maximizando resultados e 

minimizando impactos ambientais. Como sugestões para futuros trabalhos estão: 

• Análise da viabilidade econômica para a substituição na linha galvânica do Cianeto por 

Produto Alternativo, desde a linha de banhos até a ETE. 

• Estudo comparativo do tratamento dos efluentes gerados em uma linha convencional 

com Cianeto e de uma linha de produção com Produto Alternativo.  

• Estudo dos Impactos Ambientais causados pelos Cianetos e pelo Produto Alternativo 

após o tratamento de efluentes. (Estudo do Lodo). 

• Estudo comparativo do Impacto Ambiental decorrente do Cianeto e do Produto 

Alternativo das indústrias metal mecânicas que operam com processos de galvanoplastia 

na Serra Gaúcha, envolvendo os municípios de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Carlos 

Barbosa e Garibaldi. 

• Substituição do Cianeto por Produto Alternativo para outros acabamentos em metais 

que não sejam Cromo (estudado neste trabalho), Prata (estudado por Caporali et. al.) 

Cobre (estudado por Carlos et. al.) e Zinco (estudado por Lima Neto et. al.). 
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