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Resumo 

Este trabalho apresenta alguns resultados obtidos após implantação de um reator de 
eletrocoagulação-flotação de alta eficiência (ECF-AE) em substituição ao método de reações 
físico-químicas tradicionalmente utilizado na estação de tratamento de efluentes galvânicos 
(ETEG) da Termogal Tratamento de Superfícies Ltda, Itu-SP,Brasil.  

O efluente que sai do reator ECF-AE após filtração de partículas sólidas é percolado em colunas 
de trocas iônicas (IER) para garantir os níveis de remoção de contaminantes de metais pesados 
residuais. O efluente é reutilizado continuamente em circuito fechado. 

Após a implantação do reator ECF-AE, houve redução de até 91% no uso dos reagentes 
químicos  na ETEG, e melhoria da qualidade do efluente após sua saída do mesmo reator 
comparado ao efluente tratado pelo método físico-químico convencional. 

  
Palavras-Chave: Eletrocoagulação, eletroflotação galvanoplastia, resina de troca-iônica, reuso. 

1-Introdução 
 
1.1- Histórico da causa raiz que gerou a busca e a ação para solução e inovação no 
processo, nas pessoas e no meio ambiente. 

A Termogal Tratamento de Superfícies Ltda, empresa de pequeno porte do segmento de 
galvanoplastia, processa para terceiros, desde 1985, a prestação de serviços industriais de 
galvanoplastia em Cobre, Níquel, Estanho, Prata, Anodização, Alodinização e Fosfatização. 

Na sua atividade, uma das principais matérias primas utilizadas é a água potável servida pela 
concessionária municipal e de captação de chuva, utilizada tanto na preparação das soluções 
químicas quanto nas lavagens dessas soluções arrastadas nas peças. Em decorrência do 
processo galvânico e após o uso dessa água, o potencial de poluição de mananciais é 
extremamente elevado, além de outras formas de poluição industrial, como atmosférica e de 
subsolos. 

Diariamente a empresa processa cerca de 3 toneladas de peças de terceiros que possuem 
substratos diversos, dentre eles o latão, bronze e cobre que são revestidos com outros metais 
provenientes de soluções eletrolíticas de cobre cianídrico, prata cianídrica, estanho ácido ou 
níquel watts, além de ligas de alumínio que são anodizadas e eventualmente coloridas com 
compostos orgânicos. 
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Praticamente a água está presente em quase todas as etapas dos processos galvânicos, isso 
despertou na alta direção da Termogal o desejo de implantar um sistema de produção mais 
limpa, conservar recursos naturais com a reciclagem de matéria prima e água,  e de alguma 
forma reutilizar água em circuito fechado aos processos. 

Antes da implantação das tecnologias que proporcionaram um sistema de produção mais limpa 
(P+L) na galvanoplastia  e conseqüentemente descarte zero de efluentes industriais, a utilização 
de água era em torno de 15m3 dia, já com forte controle de uso racional da água, pois em 
épocas mais remotas de sua história, isso facilmente chegava a triplicar no dia-a-dia da 
empresa. 

Com essa intenção a partir de 2004, a Termogal contratou os serviços de um consultor 
galvanotécnico autônomo e empreendeu sua busca pela solução que viabilizasse a implantação 
de um sistema de produção mais limpa em sua planta, tendo como ponto de partida que a água 
é um bem natural de valor inestimável  nos dias atuais e no processo galvânico é matéria-prima 
de elevado consumo, além de outros fatores considerados como: 

O custo da água que está cada dia mais difícil de ser administrado na composição dos custos 
diretos de produção galvânica; 

A água utilizada nas galvanoplastias necessita antes do seu descarte de processos de purificação 
para atendimento da legislação e preservação dos recursos hídricos das bacias hidrográficas do 
entorno da instalação galvânica. 

Os processos usuais de purificação de águas de galvanoplastias geralmente são físico-químicos, 
produzem massas elevadas de resíduos sólidos classe I que além do alto custo da disposição 
legal, possuem elevados teores de água incorporada nos sólidos da ordem de até 90% sendo 
está água a que têm o maior custo por metro cúbico. 

E considerando que convencionalmente, o tratamento de superfícies metálicas necessita de 
grandes volumes de águas para operacionalização dos processos nas galvanoplastias,  a 
Termogal deveria encontrar uma tecnologia viável para reutilizar água em circuito fechado 
levando-se em conta que a qualidade das águas utilizadas nos processos galvanotécnicos em 
geral, tanto químicos como processos eletroquímicos, é de uma água normalmente igual ou de 
qualidade superior às águas fornecidas pelas empresas de abastecimento público.  

A tecnologia a ser implantada ainda deveria remover e se possível permitir reuso de parte dos 
principais metais utilizados como revestimentos técnicos e decorativos oriundos de soluções 
eletrolíticas aquosas contendo principalmente íons de Zinco, Cobre, Níquel, Cromo, Estanho, 
Prata, Ouro, além de camadas químicas de conversão como Fosfatização, Cromatização. Todos  
esses processos resultavam elevados teores de contaminação nas águas efluentes e produziam 
massas de lodo após o tratamento do efluente contaminado que variavam de 1 a 5% do 
peso/volume do efluente gerado/tratado. Logo, qualquer medida implantada que promovesse a 
redução do efluente e geração de lodo resultaria em inúmeros benefícios.  

Quanto maior a necessidade de água nos processos galvânicos, maior a área instalada das 
Estações de Tratamento de Efluentes Galvânicos pelos métodos físico-químicos, logo,  as ações 
deveriam resultar em uma ETEG de dimensões reduzidas com intuito de manter a 
competitividade e lucratividade da empresa pois uma planta maior requer alto valor de 
investimento inclusive na aquisição de propriedades para instalação das galvanoplastias. 

Há carência de cultura da água nos empreendimentos galvânicos e no projeto a ser implantado 
em nossa pequena galvanoplastia seria necessário desmistificar a impossibilidade de que a 
pequena empresa não pode adquirir processos ecologicamente corretos que incorporam alta 
tecnologia de produção mais limpa.  

E por fim, preservar o meio ambiente deveria prover benefícios ambientais, sociais e permitir à 
empresa produzir com tecnologias mais limpas, essa seria a “pedra de toque” que permitiria 
sustentabilidade à empresa no médio e longo prazo, conjugados às melhorias de qualidade dos 
processos galvânicos e maior competitividade e lucratividade do empreendimento. 

O desafio era grande para inovar um modelo antigo e retrógrado de produção existente na 
empresa, pois havia quase vinte anos de sua fundação. 
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A partir de janeiro de 2006 a empresa e o consultor contratado, já com a definição da idéia do 
projeto, estabeleceram uma parceria com a EFIL Divisão Galvano e Rohm and Haas Química, 
dando início à implantação de um revolucionário sistema de recuperação e reuso de  água e 
matéria prima em circuito fechado, permitindo que 100% de suas águas de processos fossem 
reutilizadas. 

A melhor proposta para a empresa combinou uma técnica conhecida do galvanizador com outra 
técnica menos usual.  O modelo eleito para implantação foi: um sistema de lavadores cascata 
em contra-fluxo do processo segregando-o conjunto ao sistema com resinas de troca iônica e 
circulando o efluente do lavador de menor concentração em circuito fechado, com retorno do 
drag-out ao tanque de processo. 

Sistemas segregados conjugados com equipamentos de troca iônica para os processos de: Prata 
Cianídrica (com remoção total de Cianetos e recuperação do metal precioso), Cobre Cianídrico, 
Estanho Ácido, Níquel Watts e água da saída do filtro-prensa da ETEG foram implantados na 
Termogal, dimensionados especificamente a cada caso. A figura 1 abaixo ilustra o modelo dos 
equipamentos implantados.  

  
Figura 1- Modelo do Sistema de recuperação,  reuso de água e matéria-prima em circuito 
fechado no contra fluxo do processo com equipamento contendo resinas de troca iônica da 
Termogal 

O trabalho de implantação do primeiro conjunto de trocas iônicas foi iniciado em meados de 
janeiro de 2006, e nosso foco inicial foi à linha de Estanho ácido, composta de 03 tanques 
equipados com tambores rotativos e 02 tanques parados, por ser o maior volume de itens 
produzidos na empresa, cerca de 500ton de peças estanhadas/ano. A proposta seguinte foi 
recuperar a Prata e remover Cianeto. Foram implantados dois conjuntos reatores de troca iônica 
para atender a 01 tanque rotativo e 04 tanques parados do eletrólito de Prata Cianídrica, pois 
representava o segundo maior volume de produção da empresa, cerca de 115ton de peças 
prateadas/ano.  Na seqüência, implantou-se o reator de troca iônica para remoção de Cianeto e 
Cobre, para a linha de Cobreação Cianídrica usada como base para deposição da Prata, Estanho 
e Níquel. O Níquel Watts, recebeu um equipamento semelhante ao do Estanho ácido, embora 
esse eletrólito seja pouco utilizado.  

Finalmente, todos os pontos listados no projeto inicial tiveram seus processos segregados, com 
inclusão da recuperação da água originária de filtro-prensa após percolação no IER da ETEG. O 
efluente é composto de resíduos de piso e descartes eventuais de algum tanque de processo da 
anodização.   Devido à sua complexidade e origem dificulta a segregação pontual sendo, 
portanto, os efluentes  misturados e tratados pelo método de RFQ na ETEG, fechando-se cem 
por cento os circuitos de usos de água na planta galvânica, finalizando-se a implantação com a 
partida do sistema em 01 de setembro de 2006.  

O uso de água de reposição originária da rede pública na planta galvânica ficou restrito a 
algumas situações de processo onde a qualidade da água de reuso interfere na qualidade final 
do produto e água evaporada nos secadores de peças.  Inclui-se a este volume mensal a água 
presente nos eluatos das regenerações das resinas de trocas iônicas da ETEG, 4m3 mês. O 
consumo mensal médio de água de reposição da rede pública está na casa de 25m3, sendo este 
o atual consumo de água no processo industrial da planta galvânica da Termogal.   

O consumo de água dos 15 funcionários da Termogal atualmente é maior do que o consumo de 
água industrial sendo que os sanitários em uso na produção são alimentados com água de reuso 
proveniente do sistema em circuito fechado e posteriormente esta água é descartada para a 
rede de esgotos doméstica. Isso permite um uso racional da água adquirida da rede pública. 
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O consumo de água nova nos pontos segregados do projeto origina-se na evaporação da mesma 
durante a fase de secagem das peças, eluatos da troca iônica e reposição de nível de água dos 
tanques de pré-tratamento do alumínio, anodização e selagem. 

Na ETEG, também houve aproveitamento das águas de chuva, de um telhado cuja área é 
115m2, representando em um ano o volume de 161m3 de água que se houvesse regularidade 
nas chuvas, seria equivalente ao volume diário de água nova  necessária para repor os volumes 
evaporados nos processos galvânicos, cerca de 54% da água industrial consumida. 

A proposta contemplou redução de até 95% no uso de água nova, no consumo de matéria-prima 
que passou a ser reutilizada de forma segregada ao passo de processo gerador do desperdício e 
conseqüentemente a minimização do uso da ETEG pelo método físico-químico com redução na 
geração de resíduo sólido para a disposição legal, redução de cerca de 86%. 

As vazões do sistema de recuperação e reuso de água em circuito fechado na planta galvânica 
da Termogal são monitoradas por instrumentação analógica, com três hidrômetros instalados, 
sendo um para água de reposição da rede pública, o segundo para monitoramento do efluente 
bruto gerado nos processos e o terceiro para monitoramento do uso do conjunto de trocas 
iônicas para reuso de água da ETEG. 

Dessa maneira a Termogal implantou um sistema de produção mais limpa que tem descarte zero 
nos lançamentos de efluentes líquidos para a rede pública. 

As ações desenvolvidas na Termogal foram divulgadas em congressos, mídia especializada e 
premiadas em nível nacional, conforme a tabela I, a seguir,  

Tabela I – Repercussão das ações de P+L implantadas na Termogal 
  

O projeto de produção mais limpa implantado na Termogal foi: 
  aapprreesseennttaaddoo  nnoo  wwoorrkksshhoopp  ““TTrraattaammeennttoo ddee EEfflluueenntteess ccoomm LLuuccrraattiivviiddaaddee  ee  RReedduuççããoo  ddee 

IImmppaaccttoo  AAmmbbiieennttaall  ””  ddoo  CCeennttrroo  ddee  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddaa  TTeeccnnoollooggiiaa  NNuucclleeaarr  --  CCDDTTNN--
CCNNEENN,,  mmaaiioo  ddee  22000055  eemm  BBeelloo HHoorriizzoonnttee -- MMGG 

  aapprreesseennttaaddoo  nnoo  XXIIII  EEBBRRAATTSS  EEnnccoonnttrroo  BBrraassiilleeiirroo  ddee  TTrraattaammeennttoo  ddee  SSuuppeerrffíícciieess,,  IIII  
IInntteerrffiinniisshh  LLaattiinnoo  AAmmeerriiccaannoo,, eemm mmaaiioo ddee 22000066,, SSããoo PPaauulloo--SSPP 

  vveenncceeddoorr  ddoo  22°°  PPrrêêmmiioo  FFIIEESSPP  ddee  CCoonnsseerrvvaaççããoo  ee  RReeuussoo  ddee  ÁÁgguuaa,,  eemm  mmaarrççoo  ddee  22000077,,  SSããoo  
PPaauulloo--SSPP..  

  aapprreesseennttaaddoo  nnoo  XXXXIIII  EEnnccoonnttrroo  NNaacciioonnaall  ddee  TTrraattaammeennttoo  ddee  MMiinnéérriiooss  ee  MMeettaalluurrggiiaa  
EExxttrraattiivvaa//  VVIIII  MMeeeettiinngg  ooff  tthhee  SSoouutthheerrnn  HHeemmiisspphheerree  oonn  MMiinneerraall  TTeecchhnnoollooggyy,,  nnoovveemmbbrroo  ddee  
22000077,,  UUnniivveerrssiiddaaddee  FFeeddeerraall  ddee OOuurroo PPrreettoo,, MMGG 

 apresentado na II Mostra Sistema Fiesp de Responsabilidade Sócio Ambiental, em 
agosto de 2008, Pavilhão da Bienal de São Paulo -SP. 

  

  vveenncceeddoorr  ddaa  ffaassee  eessttaadduuaall  ddoo  PPrrêêmmiioo  CCNNII  22000088  ddee  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  SSuusstteennttáávveell,, 
mmooddaalliiddaaddee  ppeeqquueennaa  iinnddúússttrriiaa,,  eemm  sseetteemmbbrroo  ddee  22000088,,  IIIIII  CCoonnggrreessssoo  ddaass  MMiiccrroo  ee 
PPeeqquueennaass  IInnddúússttrriiaass,,  FFiieesspp--SSPP..  

  
  vveenncceeddoorr  ddaa  ffaassee  nnaacciioonnaall  ddoo  PPrrêêmmiioo  CCNNII  22000088  ddee  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  SSuusstteennttáávveell,,  

mmooddaalliiddaaddee  ppeeqquueennaa  iinnddúússttrriiaa,,  33ºº  EEnnccoonnttrroo  NNaacciioonnaall  ddaa  IInnddúússttrriiaa  ((EENNAAII))  ddaa  
CCoonnffeeddeerraaççããoo NNaacciioonnaall  ddaa  IInnddúússttrriiaa ((CCNNII)),, eemm oouuttuubbrroo ddee 22000088,, BBrraassíílliiaa  ––  DDFF..  

  ffiinnaalliissttaa  ddaa  55ªª  EEddiiççããoo  ddoo    PPrrêêmmiioo  AAççããoo  PPeellaa  ÁÁgguuaa  ddoo  CCoonnssóórrcciioo  ddee  BBaacciiaass  PPCCJJ  --  SSeeggmmeennttoo  
IIII  ––  IInniicciiaattiivvaa PPrriivvaaddaa    ––  CCaatteeggoorriiaa RReeuussoo ddee ÁÁgguuaa,, eemm ddeezzeemmbbrroo ddee 22000088,,  VViinnhheeddoo--SSPP 

  SSeemmii--ffiinnaalliissttaa  ddoo  PPrrêêmmiioo  AANNAA  ddee  RReeuussoo  ddee  ÁÁgguuaa  22000088  ––  MMiinniissttéérriioo  ddoo  MMeeiioo  AAmmbbiieennttee  ,,  
eemm  ddeezzeemmbbrroo ddee  22000088,,  BBrraassíílliiaa -- DDFF 

  aapprreesseennttaaddoo  nnaa  CCoonnffeerrêênncciiaa  PPaauulliissttaa  ddee  PPrroodduuççããoo  MMaaiiss  LLiimmppaa,,  FFiieesspp,,  22000099,,  eemm  mmaarrççoo  ddee 
22000099,,  SSããoo  PPaauulloo--SSPP..  

  

  aapprreesseennttaaddoo  nnoo  XXIIIIII  EEBBRRAATTSS  EEnnccoonnttrroo  BBrraassiilleeiirroo  ddee  TTrraattaammeennttoo  ddee  SSuuppeerrffíícciieess,,  eemm  mmaaiioo 
ddee  22000099,,  SSããoo PPaauulloo--SSPP  

  aammppllaammeennttee  ddiivvuullggaaddoo  nnaa  mmííddiiaa eessppeecciiaalliizzaaddaa eemm 22000066,, 22000077,, 22000088  ee  22000099..  ((RReevviissttaass 
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QQuuíímmiiccaa  &&  DDeerriivvaaddooss,,  LLaattiinn  CChheemmiiccaall,,  PPeettrroo  &&  QQuuíímmiiccaa,,    HHyyddrroo,,  TTrraattaammeennttoo  ddee 
SSuuppeerrffíícciieess,,      IInnddúússttrriiaa--FFiieesspp,,    CCoorrrroossããoo  &&  PPrrootteeççããoo,,  IInnddúússttrriiaa  BBrraassiilleeiirraa  ––CCNNII,,  jjoorrnnaaiiss  ddee 
ddiivveerrssooss  eessttaaddooss,,  ssiitteess  eessppeecciiaalliizzaaddooss,, pprrooggrraammaass rreeggiioonnaaiiss ddee tteelleevviissããoo))..      

  A figura 2 ilustra as ações implantadas na ETE-G, dessa forma fechando-se 100% dos circuitos 
de água industrial na Termogal, inclusive com o fechamento físico da saída na ETE-G para a rede 
pública de esgotos. 

Figura 2 – Atual esquematização da operação da Estação de Tratamento de Efluentes Galvânicos 
com reuso de água e descarte zero de efluentes líquidos, incluindo captação de água de chuva. 

Rumo ao seu desenvolvimento sustentável a empresa dá continuidade aos investimentos e 
implantações objetivando a melhoria contínua  dos seus processos e conseqüentemente redução 
dos seus custos operacionais, objeto desta apresentação conforme título deste trabalho. 

A nova causa raiz a ser  equacionada foi buscar a redução do uso de reagentes químicos na 
ETEG. 

Disso resultou a implantação na empresa de um reator de eletrocoagulação-flotação de alta 
eficiência (ECF-AE), em operação a partir de fevereiro de 2009. 
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1.2- O Reator de eletrocoagulação-flotação de alta eficiência ECF-AE 

De acordo com a nova empreitada da alta direção, o foco foi reduzir  o uso de reagentes 
químicos na ETEG. Após estudos realizados pela EFIL Divisão Galvano,  a Termogal decidiu e 
iniciou a implantação de um reator de eletrocoagulação-flotação de alta eficiência (ECF-AE) para 
substituição do método de reações físico-químicas tradicionalmente utilizado na sua estação de 
tratamento de efluentes galvânicos (ETEG). 

A inspiração foi encontrada na literatura do século XIX, na patente Hermite (de Eugéne 
Hermite,1887) e informações sobre os projetos instalados na França e Inglaterra na década de 
1890 de tratamento do  esgoto doméstico com adição de água marinha para, além de remover 
os sólidos contaminantes, ainda realizar a desinfecção bacteriana do efluente devido à presença 
do cloro. 

Obviamente que devemos citar o Eng° Saturnino de Brito no Brasil, que em 1909 apresentou  no 
IV Congresso Médico Latino Americano o processo eletrolítico do inglês Willian Webster. 

Alguns anos depois, em 1911 foi instalado um reator eletrolítico para tratar o esgoto doméstico 
em Santa Mônica na Califórnia, EUA, que mais tarde em 1930 deixou de funcionar. A partir de 
então se iniciou a implantação de muitos reatores espalhados pelo mundo, inclusive no Brasil, 
sendo o primeiro reator brasileiro instalado em Campinas, SP, no ano de 1984, numa  
experiência conduzida por técnicos da CETESB-SP. 

Casos de sucesso e casos esquecidos resultarão de uma busca literária sobre o tema, tanto no 
Brasil quanto no mundo, bem como se encontrarão algumas dezenas de patentes, desde 1887 
até nossos dias, quando o tema retorna a pauta da sustentabilidade do planeta. 

Uma variedade de tipos de reatores foram testados e patenteados. Ainda há um enorme campo 
para a pesquisa e o desenvolvimento dos reatores eletrolíticos que utilizam diversidade 
tecnológica de materiais dos eletrodos, que permitem seletividade, etc...   

Assim, definimos que testaríamos um reator de eletrocoagulação-flotação e que buscaríamos sua 
eficiência no projeto do mesmo, preferencialmente trabalhando com eletrodos de baixo preço. 

Retornando ao  nosso problema que considerávamos a nova causa raiz, o efluente da 
galvanoplastia era tratado na ETEG da Termogal em regime de bateladas diárias de 1,25m3, 
para oxidação total de cianetos utilizando os reagentes: cal hidratada e hidróxido de sódio para 
elevação de pH até 9,5, peróxido de hidrogênio 200V catalisado com cobre, ácido clorídrico ou 
sulfúrico para redução de pH até 6,0, sulfato de alumínio, cloreto férrico e policloreto de 
alumínio como reagentes de coagulação, sulfeto de sódio, sulfeto de dietilditiocarbamato de 
sódio como agentes de precipitação final, e polímero aniônico para floculação. O elevado 
consumo de reagentes resultava em aumento excessivo dos sais solúveis totais (TSS), além do 
alto custo por metro cúbico de efluente tratado.  

Outro agravante presente nas reações físico-químicas na ETEG era o uso de compostos  
contendo sulfeto de dietilditiocarbamato de sódio como agente precipitador orgânico de 
complexos de alta estabilidade, cuja proibição de uso ocorre em diversas partes do mundo, 
inclusive no Brasil, devido à sua toxidez para ambientes aquáticos.   

Os metais Ni, Cu, Fe, Al, Zn, Sn, Ag, eram totalmente eliminados em níveis de lançamento 
conforme a legislação federal vigente, mas  resultavam em um efluente contendo ainda alta 
condutividade devido às várias adições de substâncias químicas com produto de solubilidade 
elevado. 

Desta maneira, com a entrada em operação do reator ECF-AE, reduziu-se significativamente 
estas adições, pois a geração do agente coagulante e precipitador ocorre “in situ” melhorando a 
qualidade do tratamento físico químico em relação ao que era realizado anteriormente em 
termos de composição química do filtrado após as reações na ETEG.  Os custos decorrentes do 
uso do reator ECF-AE são do ferro dos anodos corroídos e da energia elétrica.  

O reator ECF-AE implantado na Termogal usa eletrodos bidimensionais sendo os cátodos em aço 
inox e os anodos em ferro. Nele ocorrem os fenômenos físicos da eletrocoagulação e da 
eletroflotação.  Sua configuração é monopolar de fluxo contínuo formando múltiplas células 
eletrolíticas em seu interior. 
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Na eletrocoagulação, objeto deste trabalho, os anodos de sacrifício utilizados são constituídos de 
ferro que são dissolvidos de acordo com as reações: 

FFee  →→  FFee22++  ++  22  ee--  

O pH do influente é ajustado antes de sua entrada no reator ECF-AE numa  faixa entre 5 a 7,5,  
no reator cônico, através de membranas que produzem microbolhas de ar há injeção de oxigênio 
dissolvido, seguida de adição de polímero aniônico com floculação mecânica e flotação por ar 
dissolvido, para somente depois ser recalcado por bomba de diafragma para separação física no 
primeiro estágio do reator ECF-AE, seguindo o filtrado para o estágio eletrolítico, este contendo 
flocos coagulados e flotados seguem posteriormente para o decantador lamelar para, após a 
separação de fases e filtração final, percolar o reator IER para ser reutilizado em circuito 
fechado.  

Em meio alcalino ocorre a hidrólise dos íons  com a formação dos hidróxidos dos referidos 
metais e de outros cátions contaminantes presentes, bem como a destruição de colóides. 

FFee22++  ++  22  OOHH−−  →→  FFee((OOHH))22  

Em meio alcalino poderá ocorrer predominância de Fe(OH)3  e Fe(OH)- 4.  Isso facilita a formação 
de compostos com essas espécies contendo metais pesados, por adsorção e absorção. Caso o pH 
do meio influente esteja na faixa ácida e na presença de oxigênio, os íons Fe+3 podem ser 
formados de acordo com as seguintes reações: 

FFee33++
((aaqq))  ++  HH22OO((ll))  →→      FFee((OOHH))22++

((aaqq))  ++  HH++
((aaqq))  

FFee33++
((aaqq))  ++  22HH22OO((ll))  →→      FFee((OOHH))++

22    ((aaqq))  ++  22HH++
((aaqq))  

FFee33++
((aaqq))  ++  33HH22OO((ll))  →→      FFee((OOHH))33  ((aaqq))  ++  33HH++

((aaqq))  

Esses sólidos formam uma suspensão gelatinosa na remoção dos contaminantes do  influente na 
cela eletrolítica do reator ECF-AE por mecanismos de complexação ou atração eletrostática e 
coagulação. 

Quando Fe2+ e Fe3+ ocorrem em excesso no reator ECF-AE  o efluente que sai do mesmo poderá 
apresentar coloração amarelada. Compostos de Fe2+ podem ter produto de solubilidade elevado 
tanto em condições ácidas quanto neutras e facilmente são oxidados a Fe3+ na presença do 
oxigênio dissolvido na água, e este último pode permanecer adsorvido em partículas amareladas 
de pequeno tamanho do Fe(OH)3. A corrosão do eletrodo em reator aberto pode gerar Fe3+.  

Dois mecanismos são propostos para o processo, conforme as equações globais: 

11--  ))    44FFee22++
((aaqq))  ++  1100HH22OO((ll))  ++  OO22    →→      44FFee((OOHH))33  ((ss))  ++  44HH22((gg))  

22--  ))    FFee((ss))  ++  22HH22OO((ll))    →→      FFee((OOHH))22  ((ss))  ++  HH22((gg))  

Na eletroflotação, ocorre a produção de microbolhas de oxigênio e de hidrogênio de dimensões 
menor do que 0,01 mm. Essas microbolhas possuem densidade menor do que da solução 
química que compõem o efluente aquoso e sobem em direção à superfície da célula eletrolítica, 
arrastando toda matéria em suspensão presente, promovendo inclusive a clarificação do efluente 
que está em reação no sistema. As reações que ocorrem são: 

No pólo negativo, catodo:  

22HH++              ++  22ee--  →→  HH22↑↑          ((mmeeiioo  áácciiddoo))    

22  HH22OO  ++  22ee--  →→  HH22↑↑  ++  22OOHH−−    ((mmeeiioo  aallccaalliinnoo))  

No pólo positivo, Anodo: 

22  HH22OO  →→  OO22↑↑  ++  44HH++  ++  44ee--    ((mmeeiioo  áácciiddoo))  

44OOHH--  →→  OO22↑↑  ++  22HH22OO  ++  44ee--  ((mmeeiioo  aallccaalliinnoo))  

O oxigênio gerado é bastante reativo e eficaz. Como agente oxidante quebra moléculas 
orgânicas bastante estáveis. Também ocorrem outros fenômenos de oxidação-redução.  

A figura 3 mostra os flocos formados após a sáida do reator ECF-AE que flotaram para a 
superfície da solução. 
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Figura 3 – Flocos formados após reação de eletrocoagulação-eletroflotação 

A corrente elétrica impressa entre os eletrodos será responsável pela determinação da massa 
anódica de ferro consumida, em gramas, segundo a equação: 

mm==    ii  xx  tt  xx  MM  

                  nn  xx  FF  

OOnnddee::  mm==  mmaassssaa  ddee  ffeerrrroo  ccoonnssuummiiddaa  nnoo  aannooddoo  ddee  ssaaccrriiffíícciioo  dduurraannttee  oo  tteemmppoo  ddee  rreeaaççããoo            ((  gg  )),,          
II  ==    ccoorrrreennttee  eellééttrriiccaa  aapplliiccaaddaa  ((AA));;  tt  ==  tteemmppoo  ddee  dduurraaççããoo  ddaa  rreeaaççããoo  ((  ss  ))  ;;  MM  ==  mmaassssaa  mmoollaarr  ddoo  
eelleemmeennttoo  pprreeddoommiinnaannttee  ddoo  eelleettrrooddoo  ((gg  mmooll  ––11));;  nn  ==  nnúúmmeerroo  ddee  eellééttrroonnss  eennvvoollvviiddooss  nnaa  rreeaaççããoo  ddee  
ooxxiiddaaççããoo  ddoo  eelleemmeennttoo  qquuíímmiiccoo  ddoo  aannooddoo;;  FF  ==  ccoonnssttaannttee  ddee  FFaarraaddaayy  ((    99,,6655  xx  110044  CC  mmooll  --11))..  

AA  ppoottêênncciiaa  ((kkWWhhmm--33))  ddee  uumm  rreeaattoorr  ddee  fflluuxxoo  ccoonnttíínnuuoo  ppooddee  sseerr  ccaallccuullaaddaa  ppeellaa  eeqquuaaççããoo::  

PP  ==  ((UU  xx  ii))  

          QQxx110000  
OOnnddee::  PP  ==  PPoottêênncciiaa  ddoo  rreeaattoorr  ddee  fflluuxxoo  ccoonnttíínnuuoo;;  UU  ==  ppootteenncciiaall  eellééttrriiccoo  ((VV))  ;;  ii  ==  ccoorrrreennttee  
eellééttrriiccaa;;  QQ  ==  fflluuxxoo  ddoo  iinnfflluueennttee  ppeerrccoollaaddoo  ((mm33  hh  ––11))..  

AA  mmaassssaa  ddoo  eeqquuiivvaalleennttee  eelleettrrooqquuíímmiiccoo  ppaarraa  oo  ffeerrrroo  pprreesseennttee  nnoo  aannooddoo  ffooii  ccoonnssiiddeerraaddaa    11004411  mmgg  
AA--11  hh  ––11..  

Para evitar a passivação anódica, o reator ECF-AE opera em ciclos variados de corrente contínua 
com polaridade reversa. 

A densidade de corrente contínua  aplicada situa-se entre 10 e 50 A m-2 e a tensão elétrica 
utilizada varia de 3 podendo atingir até 45 volts. 

 A alta área superficial dos eletrodos e a pequena distância entre eles, permitem uso de baixa 
tensão elétrica e baixa densidade de corrente contínua. Para evitar a deposição no cátodo, o 
sistema opera com uma fonte de corrente contínua  de polaridade reversa, podendo-se adequar 
a necessidade de cada situação  que se apresente em determinada batelada. 

A vazão de serviço pode variar de 0,22 a 0,72m3/hora, enquanto ocorre a eletrólise do meio 
influente percolado entre as câmaras eletrolíticas que possuem cátodos inertes e anodos de 
sacrifício. O desenho do reator ECF-AE permite velocidade de percolação de 0,09 a 0,21 m/s e 
tempo de residência entre 50 e 170 segundos. O regime de trabalho e operação do reator ECF-
AE pode ser em batelada ou fluxo contínuo, sendo este último o regime adotado. 

O efluente que sai do reator ECF-AE após filtração de partículas sólidas  é percolado em colunas 
de trocas iônicas para garantir os níveis de remoção de contaminantes de metais pesados 
residuais.   

O reator de resinas de trocas iônicas para polimento do efluente do reator ECF-AE opera em 
condições de 1,5 a 2,5m3/h fornecendo água para reuso em circuito fechado nos processos 
galvânicos. 

Após a implantação do reator ECF-AE, houve redução de até 95% no uso dos reagentes 
químicos na ETEG, e melhoria da qualidade do efluente após sua saída do mesmo reator 
comparado ao efluente tratado pelo método físico-químico convencional.  
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O custo total operacional do tratamento utilizando o reator ECF-AE foi reduzido em até  75%. O 
consumo de energia elétrica situa-se na faixa 0,7 a 2,4KWh/m3 de efluente tratado.  

Vantagens com uso do reator ECF-AE são visíveis, principalmente no tratamento de  efluentes 
brutos da galvanoplastia contendo metais pesados,  óleos residuais e eventuais bactérias. 

A técnica combinada do reator ECF-AE com o reator IER poderá revolucionar o atual estado da 
arte no tratamento de efluentes galvânicos , devido as suas diversificadas vantagens 
operacionais e permitir novos parâmetros de sustentabilidade para o setor galvânico brasileiro.  

 
2. Implantação da proposta 

Após a construção do reator ECF-AE, realizado pela EFIL Divisão Galvano, em parceria com a 
Termogal, evento que se iniciou em agosto de 2008 e finalizou em fevereiro de 2009 com a 
partida do sistema, os passos seguintes são de ajustes e refinamento da técnica implantada, 
adequando-se a diversidade de concentrações e constituintes do efluente bruto da Termogal. 

A figura 4 abaixo mostra uma vista do equipamento construído e instalado na ETEG da 
Termogal. 

 

Figura 4 – Reator de eletrocoagulação-flotação de alta eficiência ECF-AE na ETEG da Termogal. 
  
  
3. Resultados 

 

Considerando-se como referência o tratamento físico-químico convencional utilizado 
anteriormente na ETEG, temos os seguintes resultados financeiros, máximos, para o uso da 
eletrocoagulação-flotação de alta eficiência na ETEG da Termogal na tabela II: 

Tabela II – Comparação dos custos operacionais entre as duas técnicas de tratamento do 
efluente na ETEG 
TTrraattaammeennttoo  ddoo  eefflluueennttee  
ggaallvvâânniiccoo  ttiippoo  

CCuussttoo  ppoorr  mm33  
ccoonnssiiddeerraannddoo--
ssee  ssoommeennttee  

mmaattéérriiaa  pprriimmaa  
RR$$  

EEccoonnoommiiaa  
nnoo  ccuussttoo  ddaa  

mmaattéérriiaa  
pprriimmaa  %%  

CCuussttoo  ttoottaall  
ppoorr  mm33  

RR$$  

EEccoonnoommiiaa  
nnoo  ccuussttoo  
ttoottaall  %%  

PPaayy  bbaacckk  
eessttiimmaaddoo  

FFííssiiccoo--qquuíímmiiccoo  
ccoonnvveenncciioonnaall  8877,,4488  --  114433,,1133  --  --  

RReeaattoorr  ddee  
eelleettrrooccooaagguullaaççããoo--
fflloottaaççããoo  ddee  aallttaa  
eeffiicciiêênncciiaa  

77,,9955  9911  4422,,7744  7700  
550000  ddiiaass  

ttrraabbaallhhaaddooss  
oouu  2200  mmeesseess  

Em relação à eliminação dos contaminantes, usando o reator de eletrocoagulação-flotação de 
alta eficiência, a tabela III abaixo ilustra as possibilidades de remoções máximas possíveis  para 
os efluentes galvânicos encontrados na ETEG da Termogal, demandando variação do tempo de 
retenção em decorrência dos contaminantes e suas concentrações presentes no efluente. A 
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tabela sintetiza os resultados de vários experimentos realizados e é utilizada como referência de 
monitoramento operacional do reator ECF-AE. 

 Tabela III – Remoção de contaminantes no reator ECF-AE 
Contaminante Remoção (%) Contaminante Remoção (%) Contaminante Remoção (%)

Alumínio 99 Mercúrio 98 Fluoreto 62 
Amônia 60 Molibdênio 91 Ferro 99 
Bário 93 Níquel 99 Ouro 75 
DBO 98 Nitrato 77 Chumbo 99 
Boro 71 Nitrito 42 Magnésio 99 

Cádmio 97 Nitrogênio TKN 94 Manganês 98 
Cálcio 98 NTU 99 Selênio 44 
Cromo 99 Fósforo 99. Silício 99 
Cobalto 83 Prata 92 Sulfato 34 
Cobre 99 Platina 84 Estanho 90 

Cianeto (Livre) 99 Potássio 45 TSS 99 
    Vanádio 99 

  
 
4. Discussões 

Tendo em vista que a eletrocoagulação-flotação é uma tecnologia centenária e que 
após os anos 1990 um grande número de patentes foram  registradas no mundo,  
abre-se uma grande oportunidade para aplicação da ECF-AE que nós desenvolvemos, 
para uma variedade de efluentes cuja origem também pode ser diversificada na 
mesma razão. 

Nós entendemos que em relação ao efluente galvânico, não há muito a fazer senão 
combinar tecnologias para atingir objetivos de reuso. Não há uma tecnologia única que 
solucione por si só todos os problemas que existem para tratar e dispor resíduos 
líquidos dos processos galvânicos. Reutiliza-los está em outro patamar,  para fazer 
imagem, outra dimensão, que  para a Termogal é acessível. 

Os investimentos realizados pela Termogal demonstram mais uma vez que é possível a 
pequena empresa implantar tecnologias de produção mais limpa e buscar a melhoria 
contínua dos seus processos  visando seu desenvolvimento sustentável. 

Somos gratos pelo reconhecimento recebido pelo trabalho implantado na Termogal, e 
com certeza, estamos multiplicando essas ações para outras empresas galvânicas.  

 
5. Conclusões 

A equipe de P&D que trabalhou neste projeto, está convencida de que os objetivos 
propostos foram atingidos e que a nova causa raiz apresentada pela alta direção da 
empresa foi resolvida. 

O tempo que virá, à medida que trabalharmos com esta nova tecnologia será 
primordial para construção de um banco de informações sobre a aplicação da 
eletrocoagulação-flotação no tratamento de efluentes de galvanoplastia, uma vez que 
a cada nova batelada há grande possibilidade de que o efluente tenha uma composição 
totalmente adversa em relação à batelada tratada anteriormente, exigindo que os 
parâmetros operacionais sejam ajustados. 

Novos eletrodos, inclusive tridimensionais, ainda poderão ser testados utilizando o 
reator ECF-AE instalado na Termogal, para outras finalidades que acreditamos, ainda 
poderão ser apresentadas pela alta direção da empresa, e isso não será surpresa para 
nós, mas um novo desafio, pois, este é o nosso motor. 
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