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1- Identificação do cliente:

TERMOGAL TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES LTDATERMOGAL TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES LTDATERMOGAL TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES LTDATERMOGAL TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES LTDA

Rua Manoel Silveira D’Elboux, 340 – Bairro Novo ItuRua Manoel Silveira D Elboux, 340 Bairro Novo Itu 
ITU – SP – 13301-170

Fones 11- 4022-0484  /  4022-2360 - Fax: 4023-5233
e-mail: termogal@uol.com.brg @

Inscrição Estadual n° 387.037.400.110
CN.P.J. n° 55.243.406/0001-97

Data de fundação: 06/DEZ/1985

Prestação de serviços industriais de galvanoplastia em Cobre, Prestação de serviços industriais de galvanoplastia em Cobre, 
Níquel, Estanho, Prata, Anodização, Alodinização, FosfatizaçãoNíquel, Estanho, Prata, Anodização, Alodinização, Fosfatização

Número de funcionários : 15Número de funcionários : 15
Faturamento anual médio:   R$ 2 milhões



ó2- Histórico da causa raiz que gerou a ação pretendida para a busca pela solução e
inovação no processo, nas pessoas e no meio ambiente.

A Termogal é uma empresa de pequeno porte processaA Termogal é uma empresa de pequeno porte,processa 
para terceiros serviços industriais de galvanoplastia em 
Cobre Níquel Estanho Prata Anodização AlodinizaçãoCobre, Níquel, Estanho, Prata, Anodização, Alodinização 
e Fosfatização.

Dentre as principais matérias primas temos a águaDentre as principais matérias primas temos a água
utilizada tanto na preparação das soluções químicas 
quanto nas lavagens dessas soluções arrastadas nas 
peças. 

ApósApós oo usouso dessadessa água,água, oo potencialpotencial dede poluiçãopoluição dede
mananciaismananciais éé extremamenteextremamente elevadoelevadomananciaismananciais éé extremamenteextremamente elevadoelevado.



Diariamente a empresa processa cerca de 3 toneladas de
peças que possuem substratossubstratos dede latão,latão, bronzebronze ee cobrecobre

ã tidtid t t i i t dque são revestidosrevestidos com outros metais provenientes de
soluções eletrolíticas dede cobrecobre cianídrico,cianídrico, prataprata
cianídricacianídrica estanhoestanho ácidoácido ouou níquelníquel wattswatts além de ligascianídrica,cianídrica, estanhoestanho ácidoácido ouou níquelníquel wattswatts, além de ligas
de alumínio que são anodizadas e eventualmente
coloridas com compostos orgânicos.p g

A água está presente em quase todas as etapas dos
processos galvânicos.processos galvânicos.

Isso despertoudespertou nana altaalta direçãodireção dada TermogalTermogal oo desejodesejo dede
implantarimplantar umum sistemasistema dede produçãoprodução maismais limpalimpa conservarimplantarimplantar umum sistemasistema dede produçãoprodução maismais limpalimpa,, 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 de produção Antes da implantação das tecnologias de produção 
mais limpa (P+L) na galvanoplastiamais limpa (P+L) na galvanoplastia e 
conseqüentemente o  descarte zero de efluentesdescarte zero de efluentes
industriais, a utilização de água era em torno de 15mutilização de água era em torno de 15m33

dia, já com forte controle de uso racional da água, pois 
é i t d hi tó i iem épocas mais remotas de sua história, isso 

facilmente chegava a triplicar no dia-a-dia da empresa.



3- Objetivos do projeto:

ImplantarImplantar tecnologiastecnologias dede produçãoprodução maismais limpalimpa nana
plantaplanta galvânicagalvânica, que resultassem:

i d d á i d 95% t é d• economia do uso de água acima de 95% através de
um sistema de lavadores cascatas em contra-fluxo dos
processos com seus circuitos fechados segregadosprocessos com seus circuitos fechados segregados,

•• reduçãoredução dede desperdíciodesperdício dede matériamatéria--primaprima comcom suasua
recuperaçãorecuperação através da tecnologia de resinas de trocarecuperaçãorecuperação através da tecnologia de resinas de troca
iônica segregada ao ponto gerador do efluente galvânico



••redução da massa de lodo galvânicoredução da massa de lodo galvânico resíduo sólidoredução da massa de lodo galvânicoredução da massa de lodo galvânico, resíduo sólido 
classe I, 

•para os processos não segregados que continuaram a serpara os processos não segregados que continuaram a ser 
tratados na ETEG através de reações físico-químicas, 
reuso de águareuso de água após sua saída do filtro prensa com 
percolação do filtrado em coluna de troca iônica para totalpercolação do filtrado em coluna de troca iônica para total 
descontaminação e posterior reuso contínuo em circuito 
fechado. 

••fechar todos os circuitos de água industrialfechar todos os circuitos de água industrial, inclusive a 
saída de efluentes para a rede pública.

••Captar e utilizar água de chuvaCaptar e utilizar água de chuva na planta galvânica



4- Justificativas para implantação do projeto:

A áá éé bb t lt l d l i ti á lA águaágua éé umum bembem naturalnatural de valor inestimável.

O custocusto dada águaágua está cada dia mais difícil de ser
administrado na composição dos custos diretos.

A águaágua utilizada nas galvanoplastias antes do seuA águaágua utilizada nas galvanoplastias antes do seu
descarte necessitanecessita dede processosprocessos dede purificaçãopurificação parapara
atendimentoatendimento dada legislaçãolegislação ee preservaçãopreservação dosdos recursosrecursosg çg ç p çp ç
hídricoshídricos dasdas baciasbacias hidrográficashidrográficas no entorno da
instalação galvânica.g



Os processos usuaisprocessos usuais de purificação de águas geralmente 
são físicosão físico--químicosquímicos, 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 a Termogal deveria encontrar uma 
tecnologia viável para reutilizar água em circuito fechadotecnologia viável para reutilizar água em circuito fechado
levando-se em conta a qualidade das águas utilizadas nos 

l té iprocessos galvanotécnicos.



A tecnologiatecnologia aa serser implantadaimplantada deveriadeveria removerremover ee sese
possívelpossível permitirpermitir reusoreuso de parte dos principais metaispossívelpossível permitirpermitir reusoreuso de parte dos principais metais
utilizados.

Dos processos galvanotécnicos 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 aLogo, qualquer medida implantada que promovesse a
redução do efluente e geração de lodo resultaria em
inúmeros benefíciosinúmeros benefícios.



QuantoQuanto maiormaior aa necessidadenecessidade dede águaágua nos processos
galvânicos, maiormaior aa áreaárea instaladainstalada dasdas EstaçõesEstações dede
TratamentoTratamento dede EfluentesEfluentes GalvânicosGalvânicos pelos métodos
físico-químicos.

Logo, asas açõesações deveriamdeveriam resultarresultar emem umauma ETEGETEG dedeg , çç
dimensõesdimensões reduzidasreduzidas com intuito de manter a
competitividade e lucratividade da empresa.p p

Uma planta maior requer alto valor de investimento
inclusive na aquisição da propriedade para instalação dainclusive na aquisição da propriedade para instalação da
galvanoplastia.



Há ê i d lt d á l l tiê i d lt d á l l tiHá carência de cultura da água em galvanoplastiacarência de cultura da água em galvanoplastia.
Seria necessário desmistificar a impossibilidade de que desmistificar a impossibilidade de que 

ã d d i iã d d i ia pequena empresa não pode adquirir processos a pequena empresa não pode adquirir processos 
ecologicamente corretos que incorporam alta ecologicamente corretos que incorporam alta 
tecnologia de produção mais limpatecnologia de produção mais limpa. g p ç pg p ç p
E por fim, preservar o meio ambientepreservar o meio ambiente deveria prover 
benefícios ambientaisbenefícios ambientais, sociaissociais e permitir à empresa , p p
produzir com tecnologias mais limpasproduzir com tecnologias mais limpas, essa seria a 
“pedra de toque” que permitiria sustentabilidadepermitiria sustentabilidade à 
empresa no médio e longo prazo conjugados àsconjugados àsempresa no médio e longo prazo, conjugados às conjugados às 
melhorias de qualidade dos processos galvânicos e melhorias de qualidade dos processos galvânicos e 
maior competitividade e lucratividademaior competitividade e lucratividade do 
empreendimento.
O desafiodesafio era grande para inovar um modelo antigo e grande para inovar um modelo antigo e 
retrógrado de produçãoretrógrado de produção existente na empresa, pois 
havia quase vinte anos de sua fundação.



5- Desenvolvimento das ações de P+L na Termogal

O d d fid fi d t b lh f i d i tifid i tifiO grande desafiodesafio de nosso trabalho foi desmistificardesmistificar
paradigmasparadigmas e efetivamente introduzir as tecnologias

í âdisponíveis em nossa pequena unidade galvânica,
provandoprovando suasua viabilidadeviabilidade técnicatécnica ee econômicaeconômica.

Recorremos às técnicas existentes que efetivamente
poderiam ser implantadas e ao final de um determinadop p
período de estudos e comparações, iniciamos em janeiro
de 2006 as implantações quando concluímos que a melhor
proposta seria combinar alguma técnica conhecida do
galvanizador com outra técnica menos usual.



Elegemos um modelo para implantar: o sistema de
lavadores cascatas 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.g q p

Sistemas segregados conjugados com equipamentos
d t iô i d P tP t Ci íd iCi íd ide troca iônica para os processos de: PrataPrata Cianídrica,Cianídrica,
CobreCobre Cianídrico,Cianídrico, EstanhoEstanho Ácido,Ácido, NíquelNíquel WattsWatts ee águaágua
dd ídíd dd filtfilt dd ETEETE f i l t ddada saídasaída dodo filtrofiltro--prensaprensa dada ETEETE foram implantados na
Termogal, dimensionados especificamente a cada caso.



A figura abaixo ilustra o modelo de equipamento 
implantado nas linhas galvânicas

Sistema de lavadores cascata em contra-fluxo do processo segregando-o conjunto aoSistema 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.



O trabalhotrabalho dede implantaçãoimplantação do primeiro conjunto de
trocas iônicas foi iniciado em meados de janeiro de
2006, e nosso focofoco inicialinicial foifoi àà linhalinha dede EstanhoEstanho ácidoácido.

A proposta seguinte foi recuperarrecuperar aa PrataPrata ee removerremover
Ci tCi t F i l t d d i j t t dCianetoCianeto. Foram implantados dois conjuntos reatores de
troca iônica para atender a 01 tanque rotativo e 04
tanques parados do eletrólito de Prata Cianídrica.



Na seqüência, implantou-se o reator de troca iônica para
remoçãoremoção dede CianetoCianeto ee CobreCobre, para a linha de Cobreação
Cianídrica.

O NíquelNíquel WattsWatts, recebeu um equipamento semelhante aoqq , q p
do Estanho ácido.

Finalmente, todos os pontos listados no projeto inicialFinalmente, todos os pontos listados no projeto inicial
tiveram seus processos segregados, com inclusão da
recuperação da águaágua origináriaoriginária dede filtrofiltro--prensaprensa apósapós
percolaçãopercolação nono IERIER dada ETEGETEG.

CemCem porpor centocento dosdos circuitoscircuitos dede usosusos dede águaágua nana plantaplantapp gg pp
galvânicagalvânica foramforam segregadossegregados, finalizando-se a
implantação com a partida do sistema em 01 de

t b d 2006setembro de 2006.



O usouso dede águaágua dede reposiçãoreposição originária da rederede públicapública na
planta galvânica ficouficou restritorestrito aa algumasalgumas situaçõessituações dedeplanta galvânica ficouficou restritorestrito aa algumasalgumas situaçõessituações dede
processoprocesso ondeonde aa qualidadequalidade dada águaágua dede reusoreuso interfereinterfere nana
qualidadequalidade finalfinal dodo produtoproduto e água evaporada nosqq pp g p
secadores de peças.

O consumoconsumo mensalmensal médiomédio dede águaágua dede reposiçãoreposição dada rederedeO consumoconsumo mensalmensal médiomédio dede águaágua dede reposiçãoreposição dada rederede
públicapública estáestá nana casacasa dede 2525mm33, sendo este o atual
consumo de água no processo industrial da plantaconsumo de água no processo industrial da planta
galvânica da Termogal.

O dd áá dd 1515 f i á if i á i dd T lT lO consumoconsumo dede águaágua dosdos 1515 funcionáriosfuncionários dada TermogalTermogal
atualmente é maiormaior dodo queque oo consumoconsumo dede águaágua industrialindustrial.



Na ETEG, também houve aproveitamentoaproveitamento dasdas águaságuas dede
hh d t lh d j á é 115 2 t dchuvachuva, 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 volumeregularidade nas chuvas, seria equivalente ao volume
diário de água nova necessária para repor os volumes
evaporados nos processos galvânicos, cerca de 54% dap p g ,
água industrial consumida.



A proposta contemplou reduçãoredução dede atéaté 9595%% nono usouso dede
águaágua novanova, no consumoconsumo dede matériamatéria--primaprima que passou aáguaágua novanova, no consumoconsumo dede matériamatéria primaprima que passou a
ser reutilizada de forma segregada ao passo de
processo gerador do desperdício e conseqüentemente aprocesso gerador do desperdício e conseqüentemente a
minimizaçãominimização dodo usouso dada ETEGETEG pelo método físico-

í i d ã ã d íd ólidquímico com redução na geração de resíduo sólido para
a disposição legal, reduçãoredução dede cercacerca dede 8686%%..

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



6- Benefícios obtidos:

As ações conjuntas adotadas para produção maisç j p p ç
limpa, após sua implantação, resultaram em:
••menormenor custocusto diretodireto dede produçãoprodução,
••melhormelhor qualidadequalidade dodo processoprocesso,
••maiormaior competitividadecompetitividade dada empresaempresa nono mercado,mercado,

tt dd l ti id dl ti id d••aumentoaumento dada lucratividade,lucratividade,
••preservaçãopreservação dede recursosrecursos naturaisnaturais oriundosoriundos dada águaágua
(eliminação de 100% dos lançamentos de efluentes(eliminação de 100% dos lançamentos de efluentes
galvânicos e redução do uso de energia elétrica da
ETE-G); solosolo (dos aterros sanitários); atmosferaatmosfera
( i i i ã d d l d l â i(minimização de massa de lodo galvânico a ser
fundida em fornos de alta temperatura, menor emissão
de Carbono); e menormenor usouso dede combustíveiscombustíveis naturaisnaturais..);



••benefíciosbenefícios sociaissociais nono médiomédio ee longolongo prazo,prazo, decorrentedecorrente
dada novanova culturacultura dede produçãoprodução maismais limpalimpa e contribuiçãocontribuiçãodada novanova culturacultura dede produçãoprodução maismais limpalimpa, e contribuiçãocontribuição
dada empresaempresa parapara melhoriamelhoria dada qualidadequalidade dede vidavida dasdas
populaçõespopulações carentescarentes que habitam principalmente o

t d l t i d t i l t bé à lentorno da planta industrial e também para àquelas
populações presentes às margens ribeirinhas dos
recursos hídricos superficiais no município e região.p p g



As ações desenvolvidas na Termogal foram divulgadas
em congressos, mídia especializada e premiadas em
nível nacionalnível nacional.
O projeto de produção mais limpa implantado na 
Termogal foi:Termogal foi:
>apresentado no workshop “Tratamento de Efluentes 
com Lucratividade e Redução de Impacto Ambiental ” docom Lucratividade e Redução de Impacto Ambiental  do 
Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear -
CDTN-CNEN, maio de 2005 em Belo Horizonte - MG
>apresentado no XII EBRATS Encontro Brasileiro de 
Tratamento de Superfícies, II Interfinish Latino 
Americano, em maio de 2006, São Paulo-SP
>vencedor do 2° Prêmio FIESP de Conservação e Reuso 
d Á d 200 Sã P l SPde Água, em março de 2007, São Paulo-SP.



>apresentado no XXII Encontro Nacional de Tratamento 
de Minérios e Metalurgia Extrativa/ VII Meeting of the 
S th H i h Mi l T h l bSouthern Hemisphere on Mineral Technology, novembro 
de 2007, Universidade Federal de Ouro Preto, MG
>apresentado na II Mostra Sistema Fiesp de>apresentado na II Mostra Sistema Fiesp de
Responsabilidade Sócio Ambiental, em agosto de 2008,
Pavilhão da Bienal de São Paulo -SP.
>vencedor da fase estadual do Prêmio CNI 2008 de 
Desenvolvimento Sustentável, modalidade pequena 
indústria, em setembro de 2008, III Congresso das Micro 
e Pequenas Indústrias, Fiesp-SP.
>vencedor da fase nacional do Prêmio CNI 2008 de 
Desenvolvimento Sustentável, modalidade pequena 
indústria 3º Encontro Nacional da Indústria (ENAI) daindústria, 3  Encontro Nacional da Indústria (ENAI) da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), em outubro 
de 2008, Brasília – DF.



>finalista da 5ª Edição do  Prêmio Ação Pela Água do 
Consórcio de Bacias PCJ - Segmento II – Iniciativa 

ÁPrivada  – Categoria Reuso de Água, em dezembro de 
2008, Vinhedo-SP

i fi li d P ê i ANA d R d Á 2008>semi-finalista do Prêmio ANA de Reuso de Água 2008 –
Ministério do Meio Ambiente , em dezembro de 2008, 
Brasília - DFBrasília DF
>apresentado na Conferência Paulista de Produção Mais
Limpa, Fiesp, 2009, em março de 2009, São Paulo-SP.Limpa, Fiesp, 2009, em março de 2009, São Paulo SP.
>amplamente divulgado na mídia especializada em 2006, 
2007, 2008 e 2009. (Revistas Química & Derivados, Latin , ( Q ,
Chemical, Petro & Química,  Hydro, Tratamento de 
Superfícies,   Indústria-Fiesp,  Corrosão & Proteção, 
Indústria Brasileira CNI jornais de diversos estadosIndústria Brasileira –CNI, jornais de diversos estados, 
sites especializados, programas regionais de televisão).  



Prêmios recebidos pela Termogal decorrente do projeto 
implantado e que aqui estamos apresentandoimplantado e que aqui estamos apresentando

FIESP  
2007

CNI 
t d l

CNI 
f d l

PCJ 
fi li t

ANA 
ti i ã2007 estadual 

2008
federal 
2008

finalista 
2008

participação 
2008



Prêmio Ambiental “Ludwig Rudolph Spier” concedido pela Associação Brasileira de 
Tratamento de Superfícies e SurTec International GmbH, recebido dia 08 de maio de 2009.



7- Resultados financeiros do projeto e novos investimentos

86% de economia dos custos do tratamento e 
di i ã d íd ólid lí iddisposição dos resíduos sólidos e líquidos  

necessários a operação convencional 
legalizada de uma planta galvânica



RumoRumo aoao seuseu desenvolvimentodesenvolvimento sustentávelsustentável a empresa
dá continuidade aos investimentos e implantações
objetivando a melhoria contínua dos seus processos

ü t t d ã d te conseqüentemente redução dos seus custos
operacionais.

A nova causa raiz a ser equacionada foi buscarbuscar aa
reduçãoredução dodo usouso dede reagentesreagentes químicosquímicos nana ETEGETEG.

Disso resultou a implantaçãoimplantação nana empresaempresa dede umum
reatorreator dede eletrocoagulaçãoeletrocoagulação--flotaçãoflotação dede altaalta eficiênciaeficiênciareatorreator dede eletrocoagulaçãoeletrocoagulação flotaçãoflotação dede altaalta eficiênciaeficiência
(ECF(ECF--AE),AE), em operação a partir de fevereiro de 2009.



8- O Reator de eletrocoagulação-flotação de alta eficiência ECF-AE

De acordo com a nova empreitada da alta direção, oo focofoco
foifoi reduzirreduzir oo usouso dede reagentesreagentes químicosquímicos nana ETEGETEG.

Após estudosestudos realizadosrealizados pelapela EFILEFIL DivisãoDivisão GalvanoGalvano, a
Termogal decidiu e iniciou a implantaçãoimplantação dede umum reatorreator dedeTermogal decidiu e iniciou a implantaçãoimplantação dede umum reatorreator dede
eletrocoagulaçãoeletrocoagulação--flotaçãoflotação dede altaalta eficiênciaeficiência (ECF(ECF--AE)AE)
para substituição do método de reações físico-químicaspara substituição do método de reações físico químicas
tradicionalmente utilizado na sua estação de tratamento
de efluentes galvânicos (ETEG)de efluentes galvânicos (ETEG).



O efluente da galvanoplastia era tratadotratado emem regimeregime dede
bateladasbateladas diáriasdiárias dede 11,,2525mm33, 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
d l í i l t fé i li l t d l í ide alumínio, cloreto férrico e policloreto de alumínio
como reagentes de coagulação, sulfeto de sódio, sulfeto
de dietilditiocarbamato de sódio como agentes dede dietilditiocarbamato de sódio como agentes de
precipitação final, e polímero aniônico para floculação.

O elevado consumo de reagentes resultava em aumento
i d i lú i t t i (TSS) lé d ltexcessivo dos sais solúveis totais (TSS), além do alto

custo por metro cúbico de efluente tratado.





Vista parcial  
ETEG da 
Termogal



Efluente bruto para ser tratado no reator físico-químico na ETEG da Termogal



Efluente bruto sendo tratado no reator físico-químico na ETEG da Termogal



Resíduo sólido após filtro prensa decorrente de tratamento do efluente bruto  
no reator físico-químico na ETEG da Termogal



Outro agravanteagravante presentepresente nasnas reaçõesreações físicofísico--químicasquímicas nana
ETEGETEG eraera oo usouso dede compostoscompostos contendocontendo sulfetosulfeto dedepp
dietilditiocarbamatodietilditiocarbamato dede sódiosódio (DDTC)(DDTC) como agente
precipitador orgânico de complexos de alta estabilidade,precipitador orgânico de complexos de alta estabilidade,
cujacuja proibiçãoproibição dede usouso ocorreocorre emem diversasdiversas partespartes dodo
mundo,mundo, inclusiveinclusive nono BrasilBrasil, devido à sua toxidez paramundo,mundo, inclusiveinclusive nono BrasilBrasil, devido à sua toxidez para
ambientes aquáticos.

OsOs metaismetais Ni,Ni, Cu,Cu, Fe,Fe, Al,Al, Zn,Zn, SnSn, Ag, eram totalmente
eliminadoseliminados emem níveisníveis dede lançamentolançamento conformeconforme aa
legislaçãolegislação federalfederal vigentevigente, mas resultavam em um
efluente contendo ainda alta condutividade devido às
várias adições de substâncias químicas com produto de
solubilidade elevado.



Com aa entradaentrada emem operaçãooperação dodo reatorreator ECFECF--AE,AE, reduziureduziu--
sese significativamentesignificativamente estasestas adições,adições, poispois aa geraçãogeração dodogg ç ,ç , pp g çg ç
agenteagente coagulantecoagulante ee precipitadorprecipitador ocorreocorre ““inin situsitu”
melhorando a qualidade do tratamento físico químico eme o a do a qua dade do t ata e to s co qu co e
relação ao que era realizado anteriormente em termos de
composição química do filtrado após as reações nacomposição química do filtrado após as reações na
ETEG.

O CCOs custoscustos decorrentes dodo usouso dodo reatorreator ECFECF--AEAE sãosão dodo
ferroferro dosdos anodosanodos corroídoscorroídos ee dada energiaenergia elétricaelétrica.



O fl tfl t ii dd tt ECFECF AEAE óó filt ãfilt ã ddO efluenteefluente queque saisai dodo reatorreator ECFECF--AEAE apósapós filtraçãofiltração dede
partículaspartículas sólidassólidas éé percoladopercolado emem colunascolunas dede trocastrocas
iônicasiônicas 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 aefluente do reator ECF AE opera em condições de 1,5 a
2,5m3/h fornecendo água para reuso em circuito fechado
nos processos galvânicos.nos processos galvânicos.

ApósApós aa implantaçãoimplantação dodo reatorreator ECFECF--AE,AE, houvehouve reduçãoredução dede
atéaté 9191%% nono usouso dosdos reagentesreagentes químicosquímicos nana ETEGETEG, e
melhoria da qualidade do efluente após sua saída do
mesmo reator comparando-se ao efluente tratado pelo
método físico-químico convencional.



OO tt t t lt t l i li l dd t t tt t t dd fl tfl tOO custocusto totaltotal operacionaloperacional dodo tratamentotratamento dede efluentesefluentes
utilizandoutilizando oo reatorreator ECFECF--AEAE foifoi reduzidoreduzido emem atéaté 7070%%.. O
consumo de energia elétrica situa se na faixa 0 7 aconsumo de energia elétrica situa-se na faixa 0,7 a
2,4KWh/m3 de efluente tratado.

VantagensVantagens com uso dodo reatorreator ECFECF--AEAE sãosão visíveisvisíveis,
principalmente nono tratamentotratamento dede efluentesefluentes brutosbrutos dada

l l il l i dd ii dd ólólgalvanoplastiagalvanoplastia contendocontendo metaismetais pesados,pesados, óleosóleos
residuaisresiduais ee eventuaiseventuais bactériasbactérias.

A técnicatécnica combinadacombinada dodo reatorreator ECFECF--AEAE comcom oo reatorreator IERIER
poderápoderá revolucionarrevolucionar oo atualatual estadoestado dada artearte nono tratamentotratamento
dede efluentesefluentes galvânicos,galvânicos, (( ee dede outrasoutras origens)origens) devido as
suas diversificadas vantagens operacionais e permitir
novos parâmetros de sustentabilidade para o setor
industrial brasileiro.



Efluente tratado no reator ECF-AE , com material flotado em sua 
superfície liquida



Reator ECF-AE , desenhado pela EFIL Divisão Galvano  para a Termogal



Reator de colunas de resinas de troca iônica instalado na ETEG da Termogal



Reservatório inferior de água de reuso na ETEG da Termogal



9- Resultados do uso do reator ECF-AE

Considerando-se como referência o tratamento 
físico q ímico con encional tili ado anteriormente nafísico-químico convencional utilizado anteriormente na 
ETEG, temos os seguintes resultados financeiros, 
máximos, para o uso da eletrocoagulação-flotação de alta , p g ç ç
eficiência na ETEG da Termogal na tabela II:

Tabela II – Comparação dos custos operacionais entre as p ç p
duas técnicas de tratamento do efluente na ETEG

Tratamento do efluente 
galvânico tipo

Custo por m3

considerando- Economia 
t d Custo total Economia P b kP b kgalvânico tipo

se somente 
matéria prima 

R$

no custo da 
matéria 
prima %

por m3

R$
no custo 
total %

Pay back Pay back 
estimadoestimado

Fí i í i 87 48 143 13Físico-químico 
convencional

87,48 - 143,13 - -

Reator de Reator de 
eletrocoagulaçãoeletrocoagulação-- 7 95 91 42 74 70 500 dias 500 dias eletrocoagulaçãoeletrocoagulação
flotação de alta flotação de alta 
eficiênciaeficiência

7,95 91 42,74 70
trabalhadostrabalhados

20 20 mesesmeses



Em relação à eliminaçãoeliminação dosdos contaminantes,contaminantes, usandousando oo
reatorreator dede eletrocoagulaçãoeletrocoagulação--flotaçãoflotação dede altaalta eficiênciaeficiência, 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 tabela sintetiza os resultados de vários experimentosA tabela sintetiza os resultados de vários experimentos
realizados e é utilizada como referência de
monitoramento operacional do reator ECF AEmonitoramento 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 99Amônia 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

C b lt 83 P t 92 S lf t 34Cobalto 83 Prata 92 Sulfato 34

Cobre 99 Platina 84 Estanho 90

Cianeto (Livre) 99 Potássio 45 TSS 99

Vanádio 99



10- Discussões

A eletrocoagulaçãoeletrocoagulação--flotaçãoflotação éé umauma tecnologiatecnologia centenáriacentenária
ó 1990 d ú d t te após os anos 1990 um grande número de patentes

foram registradas no mundo. VislumbramosVislumbramos
oportunidadesoportunidades parapara aplicaçãoaplicação dada ECFECF--AEAE queque nósnósoportunidadesoportunidades parapara aplicaçãoaplicação dada ECFECF AEAE queque nósnós
desenvolvemos,desenvolvemos, parapara umauma variedadevariedade dede efluentesefluentes cujacuja
origemorigem tambémtambém podepode serser diversificadadiversificada nana mesmamesma razãorazão.

Nós entendemos que em relação ao efluente galvânico,
não há muito a fazer senão combinarcombinar tecnologiastecnologias paraparagg pp
atingiratingir objetivosobjetivos dede reusoreuso.

NãoNão háhá umauma tecnologiatecnologia únicaúnica queque solucionesolucione porpor sisi sósóNãoNão háhá umauma tecnologiatecnologia únicaúnica queque solucionesolucione porpor sisi sósó
todostodos osos problemasproblemas queque existemexistem parapara tratartratar ee dispordispor
resíduosresíduos líquidoslíquidos dosdos processosprocessos galvânicosgalvânicos. Reutilizá-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 pequenademonstram mais uma vez que é possível a pequena
empresa implantarimplantar tecnologiastecnologias dede produçãoprodução maismais limpalimpa
e buscar a melhoria contínua dos seus processos
visando seu desenvolvimento sustentável.

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

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 resolvidadireção da empresa foi resolvida.



11 C l õ11- Conclusões

••Atingimos as metas desenhadas no início do projetoAtingimos as metas desenhadas no início do projeto e 
estamos em fase inicial do uso da nova tecnologia de 
tratamento físico-químico do efluente galvânico, ECF-AE, 
e houve redução significativa  do anterior uso de insumos 
químicos e a sua geração de resíduos sólidos na ETE-G.

•Finalizando esta apresentação, afirmamos que nosso nosso 
processo iniciouprocesso iniciou se com a mudança dos antigosse com a mudança dos antigosprocesso iniciouprocesso iniciou--se com a mudança dos antigos se com a mudança dos antigos 
paradigmasparadigmas. E com a crença de que tudo é possível neste crença de que tudo é possível neste 
reino de todas as possibilidadesreino de todas as possibilidades Basta que façamos umareino de todas as possibilidadesreino de todas as possibilidades. Basta que façamos uma 
proposição, deliberemosproposição, deliberemos sobre ela, decidamosdecidamos sobre sua 
execução e passemos a açãoação que materializa os nossosexecução e passemos a açãoação, que materializa os nossos 
pensamentos.



Aproveito aqui para propor a todos os presentes que 
façamos um pacto de amizade num objetivo comum quefaçamos um pacto de amizade, num objetivo comum, que 

participemos juntos da Construção de um 

MUNDO  BEM MELHOR, MUNDO  BEM MELHOR, 

UM MUNDO MAIS LIMPOUM MUNDO MAIS LIMPO !!U U O S OU U O S O



Basta apenas que cada um de nós acredite que é possível 
mudar tudo,  que um Mundo MelhorMundo Melhor é feito de HomensHomens, q
com “H” maiúsculo, aqueles que um dia tiverem a 
CoragemCoragem de dar o seu primeiro passo rumo a suaCoragemCoragem de dar o seu primeiro passo rumo a sua 
transformação interior, reconhecendo-se na sua condição 
humana e, nas infinitas possibilidades deste reino, entre 
elas, encontrar-se para um Objetivo Único, e depois , p j , p
mudar fora. 

É possível realizar qualquer sonho, pois simplesmente é 
permitido sonhar e realizar tudo. Depende da escolha de p p

cada um. Sempre Avante!Sempre Avante!



““--oo queque realmenterealmente importaimporta nono nossonosso trabalhotrabalho éé aa
oportunidadeoportunidade dede mutarmutar oo paradigmaparadigma humanohumano nana
gestãogestão dosdos processosprocessos produtivosprodutivos atuais,atuais, parapara umauma

di ãdi ã dd ii ii i t di t d àànovanova direçãodireção dada economia,economia, maismais integradaintegrada rumorumo àà
construçãoconstrução dede umum mundomundo limpo,limpo, umum planetaplaneta maismais
limpo,limpo, renomeandorenomeando oo significadosignificado dada siglasigla P+LP+Llimpo,limpo, renomeandorenomeando oo significadosignificado dada siglasigla P+LP+L
(produção(produção maismais limpa),limpa), acessívelacessível aa qualquerqualquer serser
humano,humano, nãonão sósó àsàs empresasempresas..””

““fizemos a diferença para umfizemos a diferença para um, isso já traduz a , isso já traduz a 
satisfação do dever cumprido,  de imprimir um satisfação do dever cumprido,  de imprimir um ç p , pç p , p
nódulo energético de crescimento exponencial e nódulo energético de crescimento exponencial e 
universal, mas nossa proposição de trabalho é seguir universal, mas nossa proposição de trabalho é seguir 

õ S A t !”õ S A t !”com nossas ações, Sempre Avante!”com nossas ações, Sempre Avante!”



Vamos trabalhar já nossas ações por um

PLANETA MAIS LIMPO!PLANETA MAIS LIMPO!PLANETA MAIS LIMPO!PLANETA MAIS LIMPO!

Ações de

P + LP + LP + LP + L



Contatos:


