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Resumo  

 

 

ARAÚJO, Nícia Valéria Silva. Galvanoplastia com cromo - Diagnóstico de riscos 

ambientais e ocupacionais. 2006. 118p. Dissertação de Mestrado em Engenharia 

Civil - Centro de Tecnologia e Geociências da Universidade Federal de Pernambuco, 

Recife. 

 

 O estudo realizado em empresas que desenvolvem o processo de 

galvanoplastia com o cromo na Região Metropolitana do Recife apresenta um 

diagnóstico das condições ambientais e ocupacionais relacionadas à atividade. Os 

fundamentos teóricos sobre processos galvânicos e o metal cromo formam a base 

deste estudo, que trata de interações do processo com o meio ambiente e da 

exposição ocupacional do trabalhador, além de apresentar notas de epidemiologia 

relacionadas ao metal.  Na pesquisa de campo foram quantificados os agentes de 

risco ruído, calor e iluminação nos ambientes de trabalho, além de focar os efluentes 

como principal aspecto ambiental avaliado, cujo limite de tolerância para o cromo 

total é 0,5 mg/l.  Na avaliação qualitativa foram analisados os procedimentos 

(administrativos e operacionais), as condições dos equipamentos e as medidas 

preventivas adotadas nas instalações.  Os resultados quantitativos foram 

comparados com os padrões legais aceitáveis (ruído, calor e efluentes) e normativos 

(iluminação).  A consolidação destes resultados remete à conclusão de 

inobservância aos limites de tolerância legais nas avaliações ambientais dos 

efluentes e nas avaliações ocupacionais do ruído e do calor e de não-atendimento a 

parâmetros normativos de iluminância nos postos de trabalho.  A repercussão do 

trabalho influencia a tomada de decisão dos responsáveis das empresas na busca 

pela adequação das condições e melhoria contínua de seus processos produtivos.     

 

Palavras-chave: cromo, segurança do trabalho, meio ambiente. 

 



 

Abstract 

 

 

ARAÚJO, Nícia Valéria Silva. Galvanoplasty activity with chrome -  Diagnosis related 

to environmental and occupational risks. 2006. 118p. Master of Arts Dissertation in 

Civil Engineering – Pernambuco Federal University, Technology and Geociences 

Centre, Recife. 

 

 The paper focus on industries from the Recife metropolitan region, where 

galvanoplasty process is developed, presenting a diagnosis about environment and 

occupational risks related to the activity.  Theory grounds about galvanic processes 

and chrome metal are the basis for this research, dealing with environmental 

interactions and worker’s occupational exposition. This study also presents 

epidemiological notes related to the metal.  Field investigations measured risk agents 

noise, heat and lighting effects in work environment, emphasizing effluents as the 

principal environmental aspect, whose tolerance limit for chrome is 0,5 mg/l. The 

qualitative analysis considered administrative and operational procedures, equipment 

conditions and the adoption of preventive measures. The quantitative analysis 

compared measurements against legally acceptable standards (noise, heat, effluents 

and lighting). The consolidation of these environmental and occupational 

assessments shows that legal tolerance limits were exceeded. The findings of this 

research might help practitioners in search for improving their industrial production 

processes. 

 

Keywords: chrome, safety work, environment. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

O contexto e a justificativa do trabalho 

 

 São muitos os processos industriais que causam impactos ambientais 

negativos com o agravante de gerarem riscos ocupacionais para os trabalhadores.  

Nesse contexto, o processo galvânico gera resíduos sólidos perigosos, emissões 

atmosféricas para os ambientes interno e externo e efluentes contaminados com 

uma diversidade de produtos químicos, além de ser uma atividade que cria um 

ambiente de trabalho bastante hostil, do ponto de vista da Saúde Ocupacional, 

porque expõe o trabalhador a vários metais (zinco, níquel, cobre, prata, ouro, 

cromo). 

 Inicialmente, planejou-se fazer avaliações de todos os agentes de risco – 

químicos, metálicos – encontrados no parque industrial-galvânico da Região 

Metropolitana do Recife (RMR), mas devido à complexidade e amplitude demandada 

por tal estudo, optou-se por concentrar a pesquisa sobre o agente cromo  e fazer um 

diagnóstico de riscos nas dependências de empresas que o permitissem.  Por isso, 

aqui, o objeto é delimitado aos processos galvânicos com o cromo, para avaliações 

de aspectos ambientais (inclusive, a repercussão dos efluentes do processo) e de 

riscos ocupacionais nos ambientes de trabalho (o ruído, a iluminação e o calor) 

pesquisados em empresas da Região Metropolitana do Recife. 

 A toxicidade do cromo depende da sua valência e seu efeito à saúde é 

influenciado pela forma de exposição.  Considerando os dois principais estados de 

valência do cromo, tem-se o cromo hexavalente e o cromo trivalente.  O primeiro é 

tóxico e solúvel e o segundo é menos tóxico e insolúvel.  Este último, dependendo 

do pH, pode estar na forma Cr(OH)3 (hidróxido de cromo ou hidróxido de cromo III) 

ou Cr2O3 (óxido de cromo III ou “cromo verde”) e ser absorvido pelas plantas ou 

passar pela cadeia alimentar.  

 O cromo hexavalente – Cr (VI) – é considerado carcinogênico humano (classe 

A) e irritante de células vivas, enquanto certas formas de cromo trivalente – Cr (III) – 

são ativadores essenciais de insulina.  O cromo hexavalente existe em meio neutro 

ou alcalino, em resíduos e solos, em pequenas quantidades, como ânion cromato 

(CrO4) solúvel ou sais cromatos - CaCrO4 (cromatita), BaCrO4 (cromato de bário) e 
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PbCrO4 (cromato de chumbo). Sais de cromo trivalente têm menos uso, e o cromo 

metálico não ocasiona sério risco ao meio ambiente, mas o trióxido de cromo (CrO3), 

cromatos e dicromatos - sais do ácido crômico (H2CrO4) e ácido dicrômico (H2Cr2O7) 

- são importantes pela propriedade de serem irritantes. 

 Nas indústrias, trabalhadores são expostos a compostos crômicos, tais como: o 

próprio metal, compostos de cromo trivalente, compostos de cromo hexavalente 

solúveis em água, compostos de cromo hexavalente insolúveis. O cromo trivalente 

em efluentes industriais resulta, em sua maior parte, de processos de tratamento 

que envolvem a redução de cromo hexavalente – Cr (VI). 

 O interesse pelo objeto do estudo - as abordagens ambiental e ocupacional em 

galvânicas que realizam o processo de cromagem de peças na RMR - nasceu, em 

primeiro lugar, de uma sensibilização vivenciada ao acompanhar a situação de 

empresas desta tipologia, durante o acompanhamento de demandas originadas por 

uma fiscalização coletiva no ano de 2002 e, também, pelas experiências e 

observações diuturnamente experimentadas na prestação de serviços de assessoria 

em segurança do trabalho e em gestão e controle ambiental. 

 Contrapostas a outros tipos de empresas, observou-se maiores problemas de 

segurança do trabalho nas galvânicas, principalmente, a carência de informação 

(tanto dos responsáveis, quanto dos trabalhadores) a respeito dos problemas 

gerados pelo ácido crômico nos ambientes de trabalho. Assim, foram identificados: 

Causa 1:  Lançamento de cromo hexavalente diluído na água de lavagem das peças 

após o banho (efluente); 

Efeito 1:  Contaminação de corpos d’água ou de águas servidas ou do tratamento de 

efluentes pelo cromo hexavalente; 

Causa 2:  Dispersão de névoa de ácido crômico proveniente do banho das peças; 

Efeito 2:  Danos à saúde do trabalhador e de expostos (administração, fornecedores, 

clientes etc.) ao processo de forma passiva; 

Causa 3:  Falta de conhecimento para lidar de forma preventiva com o agente tóxico  

cromo; 

Efeito 3:  Superexposições desnecessárias, desperdício de matéria-prima (cromo) e 

de água, contaminação ambiental (ar, água e esgoto) e danos à integridade física do 

trabalhador, devido a ultrapassagem de Limites de Tolerância ambiental e 

ocupacional; 
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Causa 4:  Pouca utilização de equipamentos e baixa adoção de práticas preventivas 

devido ao custo elevado de equipamentos e metodologias de controle; 

Efeitos 4:  Danos ambientais e à integridade física do trabalhador executor do 

processo; 

Causa 5:  Ausência de medidas e de equipamentos adequados para a realização de 

monitoramento e controle do processo; 

Efeito 5:  Falta de proteção coletiva e individual para os trabalhadores. 

 Conforme Toccheto (2004), além das imposições legais, o desafio da 

competitividade e da sustentabilidade do negócio lançam as discussões, as 

tendências predominantes e as possíveis interferências nos negócios através da 

prática da gestão integrada, ou seja, meio ambiente, qualidade, segurança e saúde.  

A aproximação entre ecologia e economia é irreversível: as empresas vêm 

percebendo que é mais barato fazer da forma correta desde o início, sem deixar 

para consertar depois, pois pode não haver conserto, resultando em aumento de 

custos (TOCCHETTO, 2004). 

 Assim sendo, este estudo insere-se em um universo maior de (re)discussão de 

riscos ocupacionais e ambientais gerados na atividade de galvanoplastia e por isso, 

buscou-se identificar os impactos ambientais e ocupacionais negativos relacionados 

ao agente cromo e propor melhorias. 

 No estudo, foi primordial destacar os efeitos do agente químico cromo no meio 

ambiente e para a saúde humana.  A inexistência de estudos desta natureza na 

Região Metropolitana do Recife (RMR) demonstra a pertinência do presente 

trabalho.  Os resultados podem subsidiar uma indução à prevenção de danos 

ambientais e ocupacionais, tanto na adequação e planejamento da gestão, quanto 

na aplicação das legislações ambiental e ocupacional como instrumentos que 

contribuam para a conduta pró-ativa.   

 Diante desse contexto, um grupo de empresas de pequeno porte com atividade 

galvânica da RMR foi selecionado, por apresentarem uma diversidade de processos 

galvânicos, mas poucas práticas de gestão segura, em termos ambiental e 

ocupacional.  As empresas participantes foram codificadas porque o objetivo é 

diagnosticar suas principais adversidades ambientais e ocupacionais, priorizando a 

orientação aos atores envolvidos no processo - os gestores e os trabalhadores – 

principalmente, esses últimos, sempre atingidos por infortúnios. 

 E a partir destas observações, determinaram-se os objetivos do trabalho. 
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Objetivos  

 

 

Objetivo geral  

 

 Elaborar um diagnóstico das condições ambientais e ocupacionais de 

empresas de galvanoplastia da RMR, que executam o procedimento de cromagem 

de peças. 

 

Objetivos específicos 

 

 • Apresentar o processo de galvanoplastia com o metal cromo destacando as 

condições ambientais e ocupacionais (Parte I); 

 • Realizar a apuração de fatores técnico-administrativos, medição de riscos nos 

ambientes de trabalho e coleta de material para análise ambiental de efluentes 

utilizando metodologias específicas aplicáveis à pesquisa de campo (Parte II); 

 • Sistematizar os dados coletados e apresentá-los como um diagnóstico de 

riscos ambientais e ocupacionais no campo pesquisado (Parte III); 

 • Apresentar uma análise crítica das condições operacionais dos pontos de 

vista ambiental e ocupacional, apontando sugestões de organização e normas, 

visando à melhoria geral dos processos, para gerar economia – prevenindo 

desperdícios e outros prejuízos à empresa, aos trabalhadores e ao meio ambiente; 

 • Atendendo ao compromisso social da universidade, apresentar informações 

no formato de uma cartilha, para facilitar o posterior repasse das informações aos 

atores do processo industrial estudado; 

 • Propor ações para a melhoria de aspectos ambientais e ocupacionais nestes 

ambientes de trabalho; 

 • Para as empresas participantes: 

- Traçar parâmetros para avaliação de suas práticas rotineiras; 

- Sugerir melhorias nas condições ambientais do trabalho; 

- Gerar informações para utilização rotineira na atividade estudada com o 

formato de um manual básico, dando início a um processo de melhoria 

contínua e sugerir que as informações contidas neste manual sejam 

repassadas aos trabalhadores. 
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PARTE I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

 

 A princípio, é feita uma abordagem sobre os aspectos gerais de um processo 

galvânico de cromagem e dos tipos específicos (cromo duro e cromo decorativo).  

 Na seqüência, o cromo é apresentado em função de suas interações 

ambientais, bem como, dos fatores de risco ocupacional para as exposições do 

processo. 

 Ao final, são expostas sintéticas anotações acerca da epidemiologia 

relacionada ao cromo.  
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1 GALVANOPLASTIA 

 

 

 O processo galvânico consiste na deposição de uma fina camada metálica 

sobre uma superfície, geralmente metálica, por meios químicos ou eletroquímicos, a 

partir de uma solução diluída do sal do metal correspondente, a fim de conferir um 

efeito decorativo e/ou maior proteção superficial (BERNARDES et al, 2000).  

 A deposição de cromo é mais utilizada para fins decorativos, devido as suas 

propriedades, destacando-se dentre elas, o brilho que confere às peças.  Sua alta 

reflectibilidade aliada a uma grande resistência ao embaçamento faz com que o 

cromo destaque-se dentre os metais de tratamento de superfície.  O cromo também 

confere excelente resistência à corrosão porque não reage quimicamente com a 

umidade, oxigênio ou outros contaminantes presentes na atmosfera.  Boa 

durabilidade e resistência ao desgaste mecânico também são importantes fatores na 

seleção do cromo para acabamento final de peças decorativas.  Uma grande 

variedade de materiais pode ter acabamento com o cromo.  A espessura da camada 

depositada de cromo pode variar de 2 mm em utensílios domésticos a mais de 100 

mm em depósitos de cromo duro.  O tratamento de cromo duro confere as peças 

resistência ao desgaste e a esforços mecânicos. 

 A atividade galvânica está presente na fabricação de peças automotivas, 

maquinários, equipamentos agrícolas e motores em geral (FUNDACENTRO, 1997).  

Outros setores – eletroeletrônico, calçadista, cutelaria e ferramentas –também 

utilizam peças revestidas, para aumentar a durabilidade dos componentes ou como 

efeito decorativo.  Dados estatísticos mostram que a indústria metalúrgica é a 

principal consumidora do cromo no Brasil, atingindo 68% do consumo nacional, 

seguida pelos setores químicos (26%) e de abrasivos (6%) - de acordo com 

Kitamura e Ferreira Júnior (1991). 

 

1.1 História sintética do revestimento de materiais  

 

 Já na época do império romano era comum revestir disco de cobre com prata e 

ouro.  O processo então utilizado era a fusão de metais nobres, revestindo o disco 

de cobre (SILVA, 1998). 
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 Em 1838, na Rússia, Moritz Hermann Von Jacobi inventou a galvanoplastia, o 

ramo galvânico de eletrodeposição metálica sobre molde (SILVA, 1998).  

 O primeiro uso industrial da galvanotécnica foi em 1865, por Isaac Adams, que 

niquelou grande quantidade de material ferroso.  Desde então, a evolução dos 

processos galvânicos foi enorme, com adição de uma série de produtos que 

melhoraram significativamente a qualidade dos banhos e dos revestimentos 

metálicos (SILVA, 1998). 

 

1.2 Metais  

 

A maior parte dos elementos químicos da tabela periódica é de metais.  

Metal é um material com alta refletividade e condutividade, que pode ser 

deformado plasticamente e reflete luz – a menos que a superfície tenha sido oxidada 

ou corroída.  O termo metal também pode ser utilizado quando este é combinado 

com outros elementos e formam compostos não-metálicos, por exemplo, sais e 

óxidos.  É nessa forma combinada que um metal é absorvido pelo corpo humano ou 

pelo meio ambiente.  

Dependendo de determinadas condições – por exemplo, a temperatura – 

alguns metais podem ter suas propriedades alteradas. 

Na linguagem comum, o termo metal pesado ainda é utilizado para referir-se ao 

potencial tóxico, em função das formas antrópicas de poluição (ANJOS, 2003), pois 

era usual a classificação dos metais em metal leve e metal pesado.  Atualmente, a 

designação utilizada é simplesmente metal ou, quando detectado em pequenas 

quantidades, metal traço.  

 

1.3 O cromo 

 

 O cromo é um metal cinza aço, com forma cristalina cúbica, muito resistente à 

corrosão (SILVA, 1998). 

 Na natureza, o cromo é encontrado principalmente no minério cromita 

(FeO.Cr2O3), portanto na forma trivalente, e a partir desse minério são obtidos os 

principais produtos do cromo (sais, óxidos, metal, ligas).  Nos materiais biológicos 

encontra-se principalmente na forma trivalente, aparecendo também na forma 

bivalente, que é muito mais instável (SILVA, 1998). 
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 Nas atividades industriais é encontrado, principalmente, nas formas 

hexavalente, trivalente e elementar.  O cromo hexavalente é um poderoso oxidante 

(USP, 2004) e o principal responsável pelos danos à saúde. 

O cromo está incluído entre os metais reconhecidamente tóxicos e perigosos 

para a vida humana e para o meio ambiente, sendo citado em todas as “listas 

negras” das agências ambientais do mundo. 

O cromo é um dos metais mais importantes, dentre os que devem ser 

considerados pelas elevadas taxas de introdução no meio ambiente, tendo a 

particularidade de ser o único a estar presente em atividades industriais que geram 

emissão de poluentes metálicos (TOREM; CUNHA; CASQUEIRA, 2002): papel, 

petroquímica, indústria de cloro e de hidróxido de potássio, eletrolítica, fertilizantes, 

refinaria de petróleo, usina siderúrgica, indústrias de metais não-ferrosos, veículos 

automotores e aviões, vidro, cimento, cerâmica, indústria têxtil, indústria de couros, 

usina termoelétrica, dentre outras. 

 Segundo Silva (1998), a solubilidade e a valência do cromo no composto, a 

forma em que se encontra no ar do ambiente de trabalho (fumos, névoas, vapores e 

poeiras) e o diâmetro aerodinâmico das partículas inaladas são fatores importantes 

em termos de danos à saúde, na biotransformação (toxicocinética), no acúmulo nos 

diferentes órgãos (distribuição) e na forma de excreção. 

 Na tabela 1, encontram-se os principais produtos do cromo, suas utilizações e 

principais características (SILVA, 1998). 

 

Tabela 1 - Uso e características do cromo e seus derivados 

Nome do composto  
e fórmula 

Valência 
do cromo 

Solubilidade em 
água 

Forma encontrada no 
ambiente de trabalho 

Uso industrial – 
Processos 
produtivos 

Ligas ferrosas ferro-cromo Zero  
III e IV Insolúvel  Sólida, fumos metálicos (Cr 

III e VI) 
● aço inoxidável 
● construção civil 

Ligas não-ferrosas Cr-Al Zero  Insolúvel Sólida ● construção civil 

Eletrodos Cr e outros materiais Zero Insolúvel Fumos metálicos – óxidos 
de Cr III e VI 

● soldagem 

Anidrido crômico ou “ácido 
crômico” (CrO3) 

VI 67,8 g/100 ml  
a 100º C 

Solução sulfúrica e névoas 
(pérolas ou escamas) 

● banhos galvânicos 
● inibidor de 
corrosão 

Óxido crômico (CrO3) III Insolúvel Sólida – em pó 
● pigmentos 
● cerâmica refratária 
● borracha 

Dióxido de cromo (CrO2) IV Insolúvel Sólida – em pó ● fitas magnéticas 
Cromato de chumbo (PbCrO4) VI Insolúvel Sólida – em pó ● pigmentos 
Cromato de zinco (ZnCrO4) VI Pouco solúvel Sólida – em pó ● tinta antioxidante 

Dicromato de potássio (K2Cr2O7) VI Solúvel Sólida – em pó 
● preparação de 
outros compostos de 
cromo 

Sulfato de cromo (Cr2(SO4)3) em 
solução básica 

III 
Muito pouco 

solúvel 
 

Sólida – precipitado e 
complexos 

● curtume 

Fonte: SILVA, 1998  
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1.4 Etapas do processo galvânico 

 

Segundo Silva (1998), geralmente, as peças chegam às galvânicas, 

provenientes de um processo mecânico anterior (estamparia, torneamento, fresagem 

e outros tipos de usinagem), com rebarbas, oxidadas e contendo graxa ou óleo.  A 

fim de que a eletrodeposição sobre a superfície metálica seja perfeita sobre a 

superfície metálica, elas devem estar limpas e com a superfície regular e, para isso, 

são submetidas a um pré-tratamento que ocorre em duas etapas: o pré-tratamento 

mecânico e o pré-tratamento químico. 

O processo galvânico é desenvolvido em diversas etapas estando 

representado na figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Legenda: 

  Insumos 

  Etapas do processo 
 

Figura 1 – Fluxograma das etapas do processo galvânico e seus insumos 

Fonte: TOCCHETTO, 2004 [com adaptações] 
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1.4.1 Pré-tratamento mecânico 

 

 O objetivo dessa etapa é tornar lisa e homogênea, sem sulcos e rebarbas, a 

superfície das peças a serem submetidas ao processo de eletrodeposição.  

Dependendo do tipo de material, que pode ser o metal e suas ligas, ou mesmo 

material plástico, as peças podem passar pelo: 

• Esmerilhamento – pelo qual as rebarbas são removidas com esmeril; 

• Tamboreamento – em um tambor giratório, as rebarbas de peças pequenas são 

removidas pelo atrito com pedras artificiais ou porcelanizadas; 

• Riscamento – pelo qual a superfície das peças é alisada e limpa com escovas de 

aço ou de fibra.  A superfície fica fosca e idêntica a uma superfície metálica 

submetida ao jateamento de areia.  

• Polimento – pelo qual superfícies não-planas são aplainadas (SILVA, 1998). 

   

1.4.2 Pré-tratamento químico 

 

 Após o pré-tratamento mecânico, as peças são presas em gancheiras.  Em 

seguida, são colocadas em uma haste de metal denominada barramento, que é de 

cobre ou latão, e presas horizontalmente no meio dos tanques que contêm as 

soluções eletrolíticas.  Os tanques normalmente são de ferro revestidos com 

polipropileno ou cloreto de polivinila (SILVA, 1998). 

 No pré-tratamento químico, o desengraxamento remove as sujeiras e a 

decapagem remove as camadas de óxido (SILVA, 1998). 

 

a) Desengraxamento 

 

 O desengraxamento pode ser: 

• De imersão ou químico: remove, principalmente, graxas e óleos. 

• Eletrolítico: tem a finalidade de deixar a peça perfeitamente limpa para produzir 

uma deposição metálica de boa aderência e sem manchas e é feito após o 

desengraxamento por imersão.  Durante este processo, a redução das 

moléculas de água forma o gás hidrogênio e o íon hidroxila, que têm ação 

desengraxante, aumentando o poder de limpeza da solução eletrolítica.  O 

processo de limpeza é potencializado a partir da agitação do banho causado 
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pela geração de moléculas de hidrogênio no cátodo.  O gás hidrogênio formado 

é o principal responsável por dispersar para o meio ambiente as soluções 

contidas nos banhos, na forma de névoas, se não houver um sistema de 

ventilação local exaustora nos tanques de desengraxe (SILVA, 1998). 

 

b) Decapagem 

  

 Segundo Silva (1998) a decapagem pode ser: 

• Alcalina eletrolítica: muito importante para eliminar resíduos do esmerilhamento, 

bem como, de pastas abrasivas e de polimento.  Também é usada para peças 

constituídas de ligas que possam ser danificadas na decapagem ácida.  O 

tratamento com esse produto possui dupla função: desengraxe e decapagem.  

• Ácida: usada para remoção de casca de fundição de peças que contém carepa 

(óxidos em tratamento térmico ou em laminação), óxidos formados em pontos de 

solda ou óxidos formados pela oxidação da peça metálica com oxigênio do ar 

atmosférico. 

 No processo de decapagem, o gás hidrogênio formado difunde-se na base 

metálica, podendo tornar o metal quebradiço.  Após o aquecimento das peças em 

torno de 200º C, esse gás é eliminado. 

   

1.4.3 Processo de eletrodeposição 

 

 Após a etapa do pré-tratamento, inicia-se a etapa da eletrodeposição das 

camadas metálicas.  As gancheiras com as peças são mergulhadas em tanques com 

água de lavagem, localizados entre os banhos de desengraxamento, decapagem e 

eletrodeposição (SILVA, 1998). 

 A figura 2 mostra o fluxograma do processo de cromação, no qual a deposição 

eletrolítica dos metais sobre o metal base é feita na seguinte ordem: cobre (banho 

de cobre alcalino e em seguida de cobre ácido), níquel e cromo.  
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Figura 2 - Fluxograma do processo galvânico (cromação) 
Fonte: SILVA, 1998 

 

1.4.4 A cela galvânica 

 

 Segundo Silva (1998), o esquema da figura 3 representa uma cela eletrolítica 

de um banho galvânico, em que se tem um circuito elétrico constituído de: 

• Gerador de corrente contínua; 

• Amperímetro (medidor de corrente elétrica); 

• Voltímetro (medidor de diferença de potencial entre o ânodo e o cátodo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Cela eletrolítica de deposição metálica 
Fonte: SILVA, 1998 
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 x - - SO4 
– 2, Cl -, NO3 

-, ClO4 
-, BF4 

- 

 Me+n – íons metálicos 

 Me – metal 

 A – amperímetro 

 R – resistência 

 

 Os componentes fundamentais da cela galvânica são: 

a) O ânodo: eletrodo no qual ocorrem as oxidações. Pode ser solúvel ou insolúvel.  

Os insolúveis são usados nos processos de desengraxamento e decapagem 

eletrolítica, além de serem utilizados na eletrodeposição do cromo e de metais 

nobres.  Os principais eletrodos são de chumbo, aço e grafite.   Os solúveis são 

usados nos outros banhos de eletrodeposição para manter constante a 

concentração do íon metálico que constitui o banho.  Os ânodos são constituídos do 

metal que se quer depositar sobre a peça.  

b) O cátodo: é o eletrodo (pólo negativo) onde ocorrem as reduções.  As peças 

contidas na gancheira funcionam como cátodo. 

c) Soluções eletrolíticas: são constituídas, principalmente, de sais metálicos ou íons 

metálicos complexados que serão reduzidos a metal e se depositarão sobre a peça 

(metal base). 

 

1.4.5 Fatores importantes do processo de eletrodepo sição 

 

 A massa depositada (camada metálica) sobre uma superfície metálica ou de 

plástico obedece às leis de Faraday, mas a qualidade do depósito metálico depende 

de muitos fatores, entre eles a densidade de corrente (A/dm2) (SILVA, 1998). 

 Para uma deposição mais rápida, é importante utilizar uma densidade de 

corrente alta, mas com uma densidade de corrente catódica mais baixa, obtém-se 

depósitos mais uniformes e, em alguns casos, menos porosos. 

 Tanto a corrente catódica, como a anódica não têm um rendimento de 

deposição de 100% para os processos específicos ocorridos nestes eletrodos.  Por 

isso, ocorrem reações secundárias no cátodo (normalmente com produção de 

hidrogênio, pela redução das moléculas de água ou dos íons hidrogênio) e no ânodo 

(normalmente, com produção de oxigênio pela oxidação das moléculas da água) 

(USP, 2004) e estes gases arrastam para o ambiente de trabalho, na forma de 

névoa, as soluções eletrolíticas contidas nos banhos, quando não há um sistema de 

ventilação local exaustora adequado nos tanques eletrolíticos.  Essas névoas podem 
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provocar lesões, principalmente, nas vias áreas superiores dos trabalhadores, ou 

câncer pulmonar, quando provenientes de banhos de níquel, cromo e ácidos 

minerais. 

 Para cada solução eletrolítica contida nos tanques, necessita-se de uma 

diferença de potencial específica.  Normalmente, usa-se uma diferença de potencial 

mais alta que a necessária para superar a sobretensão inicial do processo, mas 

diversas condições físicas e químicas contribuem para a boa qualidade da 

deposição (SILVA, 1998). 

 Os banhos normalmente funcionam com: 

• Temperatura acima de 40º C: essa temperatura contribui para o aumento da 

condutividade da solução e reduz a sobretensão, permitindo o uso de 

densidade de corrente mais alta.  No processo de anodização, trabalha-se com 

temperatura de aproximadamente 20º C. 

• Agitação: permite a homogeneização de solução, reduzindo a polarização de 

concentração, podendo-se utilizar densidades de corrente mais altas com 

tensões iguais. 

• Alta concentração dos eletrólitos: o aumento da atividade dos íons conduz a 

um aumento da condutividade e diminui a sobretensão catódica. 

• Controle do pH: na maioria das vezes, são usados tampões para manter 

constante a concentração hidrogeniônica.  Em alguns banhos, essa 

concentração tem que ser suficientemente alta para evitar precipitações de sais 

e hidróxidos, hidrólises e formação de colóides.  Nos banhos cianídricos, a 

concentração hidrogeniônica precisa ser baixa para evitar a liberação de gás 

cianídrico, que é altamente tóxico – e, até letal, dependendo da concentração. 

 Utilizam-se aditivos como abrilhantadores, niveladores e tensoativos, pois 

possuem ação umectante, favorecendo a penetração da solução nas micro-

porosidades.  Esses aditivos contribuem, de algum modo, para a melhoria da 

qualidade da deposição metálica (SILVA, 1998). 

 Alguns aditivos evitam a formação de filmes apassivadores sobre o ânodo, já 

que os filmes impedem a dissolução homogênea do eletrodo, provocando a 

produção de gases indesejáveis (SILVA, 1998). 
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1.5 Processos galvânicos com o cromo 

 

1.5.1 Cromo decorativo 

 

 O cromo decorativo é utilizado para ornamentar as peças que receberão uma 

camada final de cromo. 

 O processo de eletrodeposição do cromo é precedido da deposição, no metal-

base, de camadas de cobre e níquel. 

 As etapas da eletrodeposição neste caso são: 

• Banho de cobre alcalino ou cianídrico 

• Banho de cobre ácido 

• Banho de niquelação 

• Banho de cromo 

 

 a) Banho de cobre alcalino ou cianídrico 

 

 O íon cianeto, CN-, é um ótimo complexante, formando complexos muito 

estáveis e mantendo baixíssima a concentração do íon metálico livre em solução.  

Conseqüentemente, a atividade iônica é alterada e o potencial-padrão requerido 

para a redução do metal também.  A deposição do cobre sobre o metal-base ocorre 

com perfeita aderência e o depósito é de ótima qualidade.  Devido ao acentuado pH 

básico, esse tipo de banho possui alto poder desengraxante (SILVA, 1998). 

 Esse banho trabalha em temperatura de 20º C, com densidade de corrente de 

0,2 a 0,6 A/dm2, potencial de 2 a 3 Volts e rendimento de aproximadamente 60% 

(ABTS,1986). 

 

b) Banho de cobre ácido 

 

 O banho de cobre ácido não pode ser utilizado diretamente quando o metal 

base é ferro, pois forma depósito poroso, ocorrendo à deposição química.  O cobre 

do banho ácido forma bons depósitos sobre cobre, níquel e chumbo, mas, quando o 

metal-base é zinco ou ferro, deve-se antes depositar cobre por meio do banho de 

cobre alcalino (SILVA, 1998). 
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 Trabalha-se em temperatura de aproximadamente 22º C, com densidade de 

corrente de 3 a 5 A/dm2.  Em geral, usa-se nesse banho sulfato de amônio e sulfato 

de sódio, que melhoram o poder penetrante e a granulometria da camada 

depositada (ABTS,1986). 

 

c) Banho de níquel 

 

 Há diversos tipos de banho de níquel, como niquelação opaca, brilhante, 

banhos rápidos e lentos, dependendo da utilização final da peça a ser niquelada.  

Algumas, como no caso do processo de cromo decorativo, ainda irão receber uma 

camada de cromo, mas há outros processos em que o níquel é a camada final, 

depositando-se sobre o cobre.  Quando o níquel é a camada final, dependendo da 

espessura da camada, ela possuirá boa resistência à abrasão e, outras vezes, terá 

finalidade decorativa (SILVA, 1998). 

 O sulfato de magnésio (MgSO4) e de amônio [(NH4)2SO4] são usados para 

melhorar a ductilidade do depósito (ABTS,1986).  

 Trabalha-se em faixa de temperatura de 18 a 30º C, com densidade de 

corrente de 0,3 a 0,7 A/dm2 e com pH de aproximadamente 5,8.  Com um pH de 6,5 

já há precipitação de hidróxido de níquel (Ni(OH)2) (ABTS,1986). 

 

d) Banho de cromo 

 

 O banho de cromo é constituído de óxido de cromo hexavalente (CrO3).  Esse 

ácido crômico pode ser comercializado na forma de escamas (cascalho), em esferas 

(pérolas) ou sal cristalizado que, dissolvidos em ácido sulfúrico, formam o ácido 

crômico.  No Brasil, geralmente, o insumo é importado e de origem russa, chinesa, 

italiana ou inglesa. 

 Nesta solução, há ainda íons complexos de cromo e aproximadamente 3% de 

íons de cromo trivalente, que se formam no processo de redução do cromo 

hexavalente a cromo metal.  Uma alta concentração desse íon dificulta a deposição 

do cromo na peça submetida ao processo galvânico.  O íon sulfato funciona como 

catalizador do processo de cromação e o íon fluoreto tem esse mesmo papel quando 

utilizados fluorcromatos (SILVA, 1998). 
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 Quando não há sistema de ventilação local exaustora adequado no processo 

de cromação, aproximadamente 85% da corrente catódica produz hidrogênio, que, 

assim como o oxigênio produzido no ânodo, arrasta para o ambiente ácido crômico 

na forma de névoa.  Os outros 15% da corrente são responsáveis pela redução do 

cromo hexavalente a cromo metálico, que se deposita sobre as peças que estão no 

banho (SILVA, 1998). 

 O banho de cromo decorativo é utilizado para produzir efeito decorativo ou de 

ornamentação nas peças.  Para tal, usa-se densidade de corrente de 7 a 20 A/dm2, 

com banhos mais concentrados de 350 a 450 g/l de óxido de cromo hexavalente 

(CrO3) em ácido sulfúrico (H2SO4) - com sulfato de 0,6 a 1,2 % em relação ao óxido 

de cromo –, trabalhando-se com a temperatura do banho na faixa de 30º a 55º C e 

com uma diferença de potencial de 3,5 a 4,5 Volts.   A espessura da camada de 

cromo depositada vai de 0,2 a 0,5 µm, dependendo da densidade de corrente e do 

tempo de cromação, que é normalmente de 2 a 10 minutos (ABTS,1986). 

 

1.5.2 Cromo duro 

 

 O cromo duro é utilizado para peças, normalmente de aço, que necessitam ter 

grande resistência ao atrito.  Emprega-se densidade de corrente de 25 a 75 A/dm2 e 

banhos com concentração de 250 a 350 g/l de óxido de cromo hexavalente em ácido 

sulfúrico, com teor de sulfato de 1 a 1,2 % em relação ao óxido de cromo.  A 

temperatura média do banho é de 55º C, utilizando-se diferença de potencial de 6,0 

a 10,0 Volts.  A espessura da camada de cromo depositada varia de 1µm até alguns 

milímetros, dependendo da densidade de corrente utilizada e do tempo de 

cromação, que é normalmente de 40 minutos a 24 horas (SILVA, 1998). 

 É importante ressaltar que as peças submetidas a esse tipo de banho 

normalmente não passam pelas etapas de cobreação e niquelação (SILVA, 1998). 

 Dentre muitas vantagens de ter a superfície de uma peça tratada com o cromo 

destaca-se o fato desta superfície tornar-se inalterável ao ataque da maior parte dos 

gases, ácidos, álcalis e sais.  Somente é atacado pelo ácido sulfúrico aquecido, 

assim como pelo ácido clorídrico, em qualquer grau de concentração e em qualquer 

temperatura.  Contra os outros ácidos orgânicos e inorgânicos, o cromo é muito 

resistente. 
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 A produção de névoa de ácido crômico é maior no banho de cromo duro em 

razão da maior densidade de corrente utilizada, além do maior tempo de cromação  

Nesse processo, não havendo medidas preventivas, as névoas de ácido 

crômico contaminam o cromador (por inalação) e o meio ambiente do trabalho. 
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2 ASPECTOS AMBIENTAIS 

 

 

2.1 O cromo e o meio ambiente 

 

O cromo é o vigésimo primeiro elemento mais abundante na crosta terrestre 

(LEE, 1999). 

Este metal é encontrado na natureza, em pequenas quantidades, em rios, 

lagos, mar, chuvas, solo e erupções vulcânicas (MATOS, 1998), e, em porções 

significativas, nos depósitos naturais ou em decorrência de ações antrópicas - 

aumento da população e da industrialização - já que é largamente utilizado na 

indústria.  Os parques industriais automobilísticos são os maiores produtores de 

partes metálicas cromadas. 

O cromo está presente na natureza e pode ser detectado em matérias em 

concentrações menores que 0,1 µg/m3 no ar a 4 g/kg nos solos (WHO,1988). 

O cromo existe em alguns estados de oxidação que apresentam estabilidades 

diferentes.  O cromo trivalente é a forma mais estável do metal em solução, 

necessitando de energias altas para convertê-lo em cromo hexavalente. 

A ocorrência do cromo na natureza é, prioritariamente, na forma trivalente, pois 

o cromo hexavalente no meio ambiente é quase todo derivado das atividades 

humanas. 

 Compostos inorgânicos são poluentes em potencial, sendo particularmente 

problemáticos, por sua estabilidade no meio ambiente e devido ao fato de serem 

usados em vários processos industriais, sem receberem o tratamento adequado. 

O efeito de cromo particulado ou suspenso na biota (conjunto dos seres 

animais e vegetais de uma região) tem sido bastante estudado.  No entanto, 

observam-se poucos estudos específicos acerca do cromo sedimentado e sua 

interação com a biota, por ele ser biologicamente inativo (MATOS,1998).  

 

2.1.1 Fontes de cromo 

 

 A origem do cromo no meio ambiente é atribuída a fatores diversos, seu ciclo 

natural ambiental, as emissões vulcânicas e a produção humana – assim 

distribuídos (WHO,1988): 
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Figura 4 - Fontes de cromo no meio ambiente 
Fonte: WHO, 1988 

 

 O percentual do ciclo ambiental corresponde à extração de cromo em plantas 

do solo e em depósito em rochas e solos.  O percentual de emissões humanas 

agrega minérios em geral e produção de metal, uso do metal e do carvão queimado 

e outros processos de combustão.  Tal detalhamento pode ser assim indicado: 

 

 

Figura 5 - Fontes globais detalhadas do cromo no meio ambiente 
Fonte: WHO, 1988 

 

a) Rochas 

 

 As fontes de cromo na crosta terrestre, em sua maioria, estão no estado 

trivalente.  O minério mais importante encontra-se na forma de cromita (FeO.Cr2O3), 

derivada de rochas ígneas (WHO, 1988).     
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 O cromo pode também ser encontrado no carvão (5 a 10 mg/kg) (WHO, 1988).   

 O cromo liberado em processos de ruptura do material rochoso tem baixa 

interação com a vegetação local, porém, é fortemente relacionado com as 

quantidades do metal encontradas nestes solos (WHO, 1988).     

 

b) Solos 

 

 A disposição de resíduos de cromo em solo foi praticada durante muito tempo e 

não era considerada prejudicial à saúde.  Somente após o aparecimento do cromato 

solúvel amarelo brilhante (constituído de cromato de chumbo - PbCrO4) foi levada 

em consideração a possibilidade de efeitos nocivos à saúde humana (MATOS, 

1998). 

 Em função da alta concentração do cromo utilizado no processo, o metal é 

facilmente encontrado em sedimentos no entorno de indústrias, mesmo daquelas 

que dispõem deste insumo em baixa quantidade (WHO, 1988). 

 A formação de minérios em rochas produz complexos de cromo que estão 

quase que exclusivamente, no estado trivalente.  Na maioria dos solos, o cromo 

ocorre em baixa concentração (WHO, 1988).   

 Apenas uma fração do cromo em solo pode estar disponível para as plantas, 

dependendo das condições no solo.  Por isso, a vegetação é importante para 

determinar a disponibilidade deste metal no solo (WHO, 1988). 

 

c) Água 

 

 Com exceção de áreas que possuem depósitos de cromo ou em áreas 

altamente industrializadas, a maioria das águas superficiais contém baixíssimos 

níveis de cromo (WHO, 1988). 

 Através de métodos modernos de tratamento de água remove-se a maior parte 

do cromo naturalmente presente, dado que nenhum processo possui 100% de 

eficiência.  A água potável clorada, usualmente, contém traços de cromo 

hexavalente (WHO, 1988). 

 Em água doce, também, as concentrações são muito baixas, normalmente 

inferiores a 1µg/l (CETESB, 2001). 
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d) Ar 

 

O cromo está presente no ar em áreas não-industrializadas em concentrações 

abaixo de 0,1 µg/m3 (WHO, 1988).  

As fontes naturais de cromo no ar são incêndios em florestas e, possivelmente, 

erupções vulcânicas (WHO, 1988).   

As fontes de produção humana incluem todos os tipos de combustão e 

emissão de cromo industrial (WHO, 1988).   

As formas químicas de cromo no ar não são conhecidas, mas admite-se que 

parte do cromo hexavalente encontrado no ar deriva especialmente de alta 

temperatura de combustão.  O trióxido de cromo (CrO3) pode ser considerado o 

composto mais importante no ar (Sullivan, 1969 apud WHO, 1988). 

 

e) Flora e fauna 

  

Não se sabe se o cromo é um nutriente essencial para plantas, mas todas as 

plantas contêm o elemento, que é detectável por métodos modernos (WHO, 1988). 

Altíssimas concentrações têm sido reportadas em plantas que crescem em 

depósitos de cromo.  Nem todas as plantas toleram altas concentrações do cromo 

disponíveis no solo.  Plantas que crescem próximo a indústrias emissoras de cromo 

ou que são fertilizadas por lodo contaminado são expostas a uma substancial 

quantidade de cromo (WHO, 1988). 

   

2.1.2 Contaminação ambiental por fatores naturais 

 

Não foi encontrado nenhum dado significativo que indicasse contaminação do 

meio ambiente por cromo em função de ocorrências da natureza, tais como, grandes 

incêndios em florestas ou erupções vulcânicas (WHO,1988).   

Fontes naturais de água em áreas com depósito de cromo podem conter 

elevada concentração do metal (WHO,1988).  .  

Contudo, nenhuma dessas fontes naturais contribui o bastante para o cromo 

comportar-se de forma potencialmente danosa e oferecer perigo para a saúde 

humana ou animal (WHO, 1988). 
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2.2 Transporte e distribuição ambiental 

 

Embora existam muitos estados de oxidação do cromo na natureza, apenas as 

formas trivalente e hexavalente são consideradas de importância biológica. 

A água é o maior vetor para transporte de metais pesados na litosfera, no qual 

os sólidos presentes no solo, águas superficiais e subterrâneas podem conduzir 

quantidades significativas de metais tóxicos, proporcionando a interação com vários 

ciclos hídricos e processos biogeoquímicos (Bourg e Loch, 1995 apud ANJOS, 

2003). 

Em ambientes aquáticos, o cromo hexavalente está presente 

predominantemente em forma solúvel.  Estas formas solúveis podem ter estabilidade 

suficiente para suportarem o transporte entre meios; no entanto, o cromo 

hexavalente eventualmente será convertido em cromo trivalente através de espécies 

redutoras como substâncias orgânicas, sulfeto de hidrogênio (H2S), enxofre, sulfetos 

de ferro e de amônio [(NH4)2S - NH4SH - H20] e nitrito (NO2
-).  Esta forma trivalente, 

geralmente, não migra significativamente em sistemas naturais.  Ao contrário, ela é 

rapidamente precipitada e adsorvida a partículas suspensas e sedimentos de fundo.  

No entanto, mudanças nas propriedades químicas e físicas de um ambiente aquático 

podem resultar em mudanças no equilíbrio cromo trivalente-cromo hexavalente 

(LABUNSKA; STRINGER E BRIGDEN, 2000). 

Efluentes industriais contendo cromo, em alguns casos na forma de cromo 

hexavalente, são lançados em corpos d’água e no ar.  Para o cromo se manter na 

forma hexavalente até alcançar o oceano, depende da quantidade de matéria 

orgânica presente na água.  Se ela estiver presente em grande quantidade, o cromo 

hexavalente poderá ser reduzido e o cromo trivalente adsorvido na matéria 

particulada.  Se ele não for adsorvido, o cromo trivalente formará complexos 

polinucleares, primordialmente, insolúveis.  Estes podem manter-se em suspensão 

coloidal e serem transportados para o oceano como tal, ou podem se precipitar, 

tornando-se parte dos sedimentos de fundo do corpo d’água (WHO, 1988). 

Um processo similar ocorre nos oceanos: cromo hexavalente é reduzido e 

deposita-se no fundo do oceano.  Em um estudo do estado de oxidação do cromo 

em águas oceânicas, foi detectado um aumento proporcional da forma trivalente com 

o aumento da profundidade (Fukai, 1967 apud WHO, 1988). 
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Já foi mostrado que os cromos trivalente e hexavalente são acumulados por 

muitas espécies aquáticas, especialmente em peixes que se alimentam no fundo, 

como o Ictalurus nebulosus (”brown bulhead-cabeça de touro marrom”); e em 

moluscos bivalves, como a ostra Crassostrea virginica, o mexilhão Mytilus edulis e o 

molusco Mya arenaria (Kimbrough et al, 1999 apud LABUNSKA; STRINGER E 

BRIGDEN, 2000). 

Em solos, o cromo trivalente é relativamente imóvel, por sua forte capacidade 

de adsorção nesse meio.  Em contraste, o cromo hexavalente é altamente instável e 

móvel, visto que não é facilmente adsorvido em solos em condições naturais.  As 

reações de redox (redução do cromo hexavalente para o cromo trivalente e oxidação 

do cromo trivalente para o cromo hexavalente) são processos importantes que 

afetam a especificidade e, conseqüentemente, a biodisponibilidade e a toxicidade do 

cromo nos solos (LABUNSKA; STRINGER E BRIGDEN, 2000). 

  A redução do cromo pode ocorrer na presença de sulfeto de ferro (II) (FeS) 

(condições anaeróbicas), e é acelerada pela presença de matéria orgânica no solo.  

A oxidação pode ocorrer na presença de óxidos de manganês e ferro, em solos 

frescos e úmidos (anaeróbicos), e sob condições levemente ácidas.  (Mukherjee, 

1998 apud LABUNSKA; STRINGER E BRIGDEN, 2000). 

Os solos possuem elevada capacidade de retenção de íons metálicos e a 

mobilidade desses íons é fortemente influenciada por condições geoambientais 

envolvendo interações entre o solo e os metais (Borma et al, 1996 apud ANJOS, 

2003).  A mobilidade de metais no solo depende de diversos fatores, entre os quais 

a existência de um prolongado tempo de contaminação, a mudança do pH e a 

saturação da capacidade de retenção dos metais pelo sistema (ANJOS, 2003) 

A importância disso está no fato de que, enquanto o cromo trivalente é um 

elemento traço essencial em animais, o cromo hexavalente é não-essencial e tóxico 

em baixas concentrações.  Portanto, considerando que os processos de oxidação 

podem resultar na formação de cromo hexavalente, atividades antropogênicas que 

liberem o cromo trivalente ou o cromo hexavalente são igualmente indesejáveis.  

Mesmo que seja o cromo trivalente, que é descartado no meio ambiente, não há 

garantia de que ele permanecerá nesse estado químico (ANJOS, 2003).  

O cromo é emitido no ar, não apenas por indústrias que o processam, mas 

também por todos os processos de combustão, incluindo o incêndio em florestas.  O 

estado de oxidação das emissões de cromo não é bem definido quantitativamente, 
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mas pode-se adotar que o calor da combustão pode oxidar, em proporção 

desconhecida, o elemento para estado hexavalente.  Enquanto está suspenso no ar, 

este estado é provavelmente estável, até estabelecer-se e entrar em contato com a 

matéria orgânica, que eventualmente irá reduzi-lo para a forma trivalente, mas uma 

vez que ele seja absorvido, ele é reduzido, estabilizando-se no estado trivalente ou 

passando para outro estado de valência, caso ocorram condições favoráveis (WHO, 

1988). 

O transporte do cromo no ambiente é representado na figura 6.  Pode ser 

observado que há um ciclo completo, com origem em rochas ou no solo para 

plantas, animais e o homem, voltando para o solo.  Apenas parte do cromo é 

desviada para um segundo caminho, sendo reconduzida para o repositório – o fundo 

do mar.  Essa parte demovida é formada por cromo de rochas e do solo (que é 

transportado para a água em concentrações de poucos µg/l) e de excreção animal e 

humana, e, eventualmente, de porções provenientes do despejo de efluentes (WHO, 

1988). 

Outro ciclo consiste na emissão do cromo para a atmosfera a partir de fontes 

naturais (como incêndios) e dos processos industriais que utilizam o metal.  Este 

ciclo também contém cromo hexavalente, com cada subproduto permanecendo no 

ar ou indo para a água.  Parte do cromo suspenso no ar completa o ciclo ao 

depositar-se no solo, mas uma porção muito significativa vai para o repositório (o 

oceano), onde o ciclo é encerrado com a sedimentação do cromo no fundo do mar 

(WHO, 1988). 
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Figura 6 - Ciclo ambiental do cromo 
Fonte: WHO, 1988 
 

2.3 Impactos ambientais do processo de galvanoplast ia 

 

Para se avaliar possíveis impactos ambientais, provenientes do processo de 

galvanoplastia, as empresas devem considerar aspectos relativos a emissões 

atmosféricas, despejos líquidos, gestão de resíduos e contaminação do solo, além 

de outros relacionados diretamente com esta atividade, seus produtos e serviços. 

 

Processo 
natural 

Efluente 

Cr (III)  Rochas e 
depósitos 
minerais 

 
Sedimento 
no fundo do 

oceano 

Corpos  
d´água 

Cr (III),  Cr (VI) 
Operações 
industriais 

 

 
Bens 

duráveis 

 

Ar 

Solo 

Água 

Animais Plantas 

Homem 
Cr (III) 

Ar 
Cr (III),  Cr (VI) 

 



44 
 

O processo de revestimento metálico é responsável pela geração de fumos e 

emissões gasosas, representando um impacto significativo, pois muitos banhos são 

aquecidos.  O banho de cromo, dentre outros, gera vapores cáusticos que oferecem 

riscos operacionais, além dos ambientais (TOCCHETTO, 2004). 

A preparação mecânica e o acabamento das peças devido às operações de 

furação e polimento são responsáveis pela ocorrência de particulados e poeiras.  A 

implantação de equipamentos que protejam o meio ambiente da emissão destes 

poluentes é determinada no processo de licenciamento das unidades industriais 

(TOCCHETTO, 2004). 

A composição dos banhos de revestimento apresenta elevadas concentrações 

de metais, que contaminam as águas de lavagem, gerando grandes volumes de 

efluentes a serem tratados.  As principais fontes de geração destes líquidos 

contaminantes são as águas de lavagem e resíduos de soluções com baixa 

eficiência – desengraxantes, decapantes, ativadores e banhos galvânicos, com altas 

concentrações de poluentes.  Os metais presentes nos efluentes, acima dos limites 

estabelecidos pela legislação ambiental, podem causar danos aos organismos vivos 

(TOCCHETTO, 2004). 

Atendendo às necessidades deste estudo, os despejos de uma galvânica foram 

caracterizados e classificados em quatro tipos: 

• Despejos ácidos contendo cromo: são tóxicos; 

• Despejos ácidos isentos de cromo, contendo outros metais (cobre, zinco, 

cádmio, níquel): são tóxicos; 

• Despejos alcalinos contendo cianetos: são ânions tóxicos; 

• Despejos alcalinos isentos de cianetos, contendo outros ânions (sulfuretos, 

hidróxidos, citofosfatos, silicatos): são ânions tóxicos.  

 Segundo Schneider, Bettin, Parise Júnior (2000), o lodo galvânico é um dos 

resíduos mais representativos da galvanoplastia, processo produtivo caracterizado 

pelo uso excessivo de energia para redução de metais e aquecimento de banhos, 

alto consumo de água para enxágüe que, por conseguinte gerador de um grande 

volume de águas contaminadas, emissões atmosféricas (através das perdas por 

vaporização em banhos aquecidos), geração de aerossóis e descarte de banhos 

com grandes quantidades de metais contaminantes, resultando em alto impacto 

ambiental. 
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 O lodo galvânico, gerado após o tratamento dos efluentes líquidos, é 

considerado um resíduo perigoso, e independentemente dos tipos de material que o 

constitui deve ser tratado (ou disposto) em instalações localizadas dentro da própria 

indústria ou fora dela.  O local de armazenagem temporária também deve oferecer 

condições para o confinamento seguro, até ser encaminhado ao tratamento e/ou à 

disposição final.  Uma disposição inadequada representa riscos de contaminação do 

solo, lençol freático e águas superficiais, devido à alta concentração de metais 

pesados em tal material (TOCCHETTO, 2004).  

A figura 7 apresenta as etapas do processo e os respectivos resíduos gerados. 
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Figura 7 – Fluxograma das etapas do processo galvânico e os resíduos gerados 
Fonte: TOCCHETTO, 2004 [com adaptações] 
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2.4 Métodos de tratamento 

 

A disposição de efluentes pode ser feita na terra ou nos cursos hídricos e se 

este último for o destino final, estes despejos contaminantes devem ser previamente 

tratados para evitar danos à vida aquática.  Este processo problemático torna-se 

complexo devido às diferenças qualitativas e quantitativas em graus de poluição, de 

acordo com as indústrias envolvidas e a não-degradabilidade de poluentes 

inorgânicos, como os metais. 

A competitividade, hoje presente nos mais diversos ramos de negócios, justifica 

a busca por medidas que visem minimizar o consumo de matérias-primas e insumos.  

Isto leva as indústrias a buscarem meios de minimizar a geração de resíduos com a 

implantação de medidas de recuperação e reuso com o menor custo e maior 

benefício.  

 Para Tocchetto (2004), os conceitos de produtividade e de 

sustentabilidade, atualmente, são indissociáveis das práticas de redução de geração 

de resíduos e de medidas de recuperação e reuso. 

 A implantação de programas de reuso e reaproveitamento resulta em 

benefícios: 

• Redução dos custos de implantação e operação de estações de tratamento; 

• Possibilidade de aumentar a produção sem ampliação das instalações para 

tratamento de efluentes; 

• Aumento de produtividade e redução de perdas decorrentes da otimização do 

processo e da conscientização e comprometimento dos trabalhadores. 

Muitas tecnologias são empregadas para a remoção de cromo de resíduos 

industriais.  Alguns desses métodos são praticados há décadas e outros são 

inovações mais recentes.  A escolha da forma de tratamento depende de muitos 

fatores, incluindo a forma e a concentração do cromo, outros constituintes presentes, 

extensão de remoção, custo da operação, normas governamentais de descarga, 

geração de resíduos e custo de sua disposição.  Remoção de cromo hexavalente de 

efluentes industriais tem sido realizada por técnicas de redução, precipitação, troca 

iônica e técnicas evaporativas (TOCCHETTO 2004). 

Os métodos tradicionais envolvem, inicialmente, uma redução química de 

cromo hexavalente a cromo trivalente, seguida de neutralização e precipitação.  Tais 

procedimentos são usados como tratamento primário e secundário. 
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 O controle dos impactos do processo, a partir da implantação de sistemas de 

tratamento, tem como objetivo prevenir o descarte de resíduos e outros poluentes 

que possam comprometer a saúde e a qualidade ambiental.  A implantação de 

estações de tratamento de efluentes líquidos é mais uma condição imposta na etapa 

de licenciamento dos empreendimentos com atividade galvânica.  Estas unidades 

representam custos às empresas e muitas vezes não oferecem segurança quanto ao 

cumprimento dos padrões definidos na legislação ambiental (TOCCHETTO, 2004). 

 Os processos de tratamento utilizados são classificados em função das 

características do material (CIMM, 2005): 

• Processos físicos: dependem das propriedades físicas do contaminante, tais 

como, tamanho de partícula, peso específico, viscosidade etc. Exemplos: 

gradeamento, sedimentação, filtração, flotação, regularização ou equalização. 

• Processos biológicos: utilizam reações bioquímicas para a eliminação dos 

contaminantes solúveis ou coloidais.  Podem ser anaeróbicos ou aeróbicos.  

Exemplo: lodos ativados, lagoas aereadas, biodiscos, filtro percolador, valas de 

oxidação, reatores seqüenciais descontínuos. 

• Processos químicos: dependem das propriedades químicas dos contaminantes 

ou das propriedades químicas dos reagentes incorporados.  Exemplos: 

coagulação, precipitação, troca iônica, oxidação, neutralização, osmose 

reversa, ultra filtração. 

 Os processos de tratamento usualmente utilizados para metais são: a 

precipitação química e a troca iônica.  

As empresas de tratamento de superfície, como as cromagens, geram resíduos 

que precisam passar pelo tratamento físico-químico. 

 

a) Tratamento físico-químico 

 

 Os tratamentos do tipo físico-químico aplicam-se na depuração de águas 

residuárias geradas pelos processos de tratamento de superfícies.   

 Oxidação de cianetos - para eliminar os cianetos presentes nos efluentes, 

deve-se, previamente, oxidá-los com fortes oxidantes, como o hipoclorito de sódio 

(NaClO), em meio alcalino, obtido a partir da adição de soda cáustica (CIMM, 2005). 
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 Redução de cromo hexavalente - este processo é efetuado por adição de um 

agente redutor, como o bissulfito de sódio (NaHSO3), num meio ácido, como o ácido 

sulfúrico (H2SO4), necessário para se dar a reação (CIMM, 2005).  

São objetivos do tratamento físico-químico: 

• Recuperar algumas substâncias;  

• Recuperar metais por precipitação química;  

• Diminuir a periculosidade e a toxicidade;  

• Oxidar cianetos, obtendo cianatos;  

• Reduzir o cromo hexavalente a cromo trivalente; 

As substâncias susceptíveis de sofrer tratamento físico-químico são: 

• Ácidos e bases;  

• Resíduos contendo metais (Cr);  

• Resíduos contendo cianetos (CN). 

 O próprio tratamento físico-químico origina lodos com metais que têm que ser 

enviados para aterros controlados para resíduos industriais perigosos (CIMM, 2005). 

 Os lodos galvânicos gerados após o tratamento dos efluentes também deve ser 

tratado. O cromo, quando presente em forma solúvel, hexavalente, cromato ou 

dicromato, representa um risco ambiental e os resíduos galvânicos co-dispostos em 

aterros, normalmente, são reduzidos, na presença de matéria orgânica, para a forma 

trivalente precipitando como hidróxido em pH neutro, comumente existente nos 

aterros. (AMBIENTEBRASIL, 2005) 

 A disposição em aterros industriais é a destinação usual para os lodos.  Nesse 

caso, em razão da limitada capacidade de suporte da área, é mais comum a 

disposição de materiais com baixo teor de umidade, sendo exceção a aceitação de 

resíduos com teor de umidade superior a 85% (LABUNSKA; STRINGER E 

BRIGDEN, 2000).  

 Os métodos mais comumente utilizados para secagem e desidratação de lodos 

são a centrifugação, os filtros-prensa, a filtragem a vácuo e os leitos de secagem.  

 

b) Remoção de contaminantes em efluentes 

 

 As operações unitárias, processos e sistemas de tratamento usados para 

remover a maior parte dos contaminantes encontrados em efluentes podem ser 

(CIMM, 2005): 
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• Operações de óxido-redução;  

• Redução de cromo hexavalente;  

• Oxidação de íons ferrosos, cianetos e matéria orgânica; 

• Operações de neutralização e precipitação;  

• Hidróxidos metálicos;  

• Sulfatos, fosfatos e fluoretos. 

 

c) Evaporação 

 

Além destes já citados, há uma alternativa de baixo consumo de energia – a 

evaporação – que é uma técnica amplamente utilizada para recuperar sais metálicos 

e água das soluções.  

O uso de evaporadores a vácuo proporciona vantagens econômicas e 

ambientais.  Nesse sistema, as águas são concentradas por meio de destilação.  A 

água destilada pode ser reaproveitada no processo, e o concentrado retorna para o 

respectivo banho, a fim de manter a concentração ideal.  Quando operados 

adequadamente, os evaporadores podem alcançar uma razão de recuperação de 

99% dos metais presentes.  Evaporadores à pressão atmosférica são os mais 

comuns e menos dispendiosos.  São também bastante usados para recuperar águas 

de lavagem e de banhos de recobrimento (TOCCHETTO, 2004). 

 

2.5 Tecnologias alternativas 

 

 Conforme Cossich e Tavares (2000), grande parte dos estudos sobre 

biossorção de íons metálicos indica que estes são removidos de uma solução na 

forma de cátions, pois é na forma catiônica que a maioria dos metais existe em uma 

dada solução.  Entretanto, alguns metais podem existir em solução como cátion ou 

como ânion, dependendo do estado de valência do metal.  O cromo é um exemplo 

deste tipo de metal, sendo que o ânion CrO4
2- - que contém o cromo hexavalente – é 

altamente tóxico. 

 A biossorção de cromo hexavalente ou sua redução para cromo trivalente 

(menos tóxico) por microrganismos são processos úteis na remediação de sólidos e 

águas contaminadas.  Um grande número de bactérias, tanto aeróbias como 

anaeróbias, removem cromo hexavalente de soluções reduzindo-o a cromo 
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trivalente.  Uma fração do cromo hexavalente reduzido pode também ser retido pelas 

células.   Nos estudos de exposição ao íon cromato por períodos mais longos a 

Anabaena variabilis foi capaz de reduzir cromo hexavalente a cromo trivalente e 

acumulá-lo nesta última forma.  A espécie Synechococcus PCC 6301 não foi capaz 

de reduzir cromato, interagindo com o íon apenas por biossorção (COSSICH E 

TAVARES, 2000).  

 Plantas aquáticas têm sido bastante empregadas no tratamento de efluentes 

para metais e sua absorção depende da natureza, da quantidade da planta, do 

estágio do seu desenvolvimento e da presença de outras substâncias dissolvidas.  

Vários trabalhos têm demonstrado redução de poluentes por plantas aquáticas nos 

corpos hídricos e a biomassa gerada tem sido usada para produção de biogás e 

fibras.  Matos (1998) utilizou plantas aquáticas (algas arribadas, constituídas por 

várias espécies arrastadas do seu habitat natural e que chegam à praia juntas) para 

a remoção de cromo de efluentes, relatando que tais espécimes apresentaram uma 

elevada captação de cromo de soluções sintéticas (em média com uma carga 

máxima de 83,29 mg de Cr3+/g de alga) e concluindo que, quando comparada com 

outras algas, esses tipos apresentam uma maior capacidade de captação (cerca de 

duas a três vezes mais).  Até então, nenhuma alga havia sido utilizada em 

procedimento similar – apenas a turfa, que apresenta uma captação de cerca de três 

vezes menor. 

 O processo de troca iônica tem a vantagem de permitir a recuperação do metal 

retido.  Sob circunstâncias especiais, a remoção por troca iônica do cromo trivalente 

tem sido empregada.  Na maioria dos casos, a troca iônica é caracterizada por 

completa remoção de cromo trivalente e recuperação das resinas empregadas. 

 A troca iônica é uma técnica onde o tratamento dos efluentes de galvanoplastia 

não resulta na geração de rejeitos (lodos galvânicos).  O tratamento proporciona a 

recuperação dos metais empregados no processo e quando se opera com as águas 

de lavagem em um ciclo fechado, permite, também, que se reutilize esta água.  

Desse modo, o emprego desta técnica representa economia para as empresas, 

porque podem recircular a água utilizada e por não terem que arcar com os custos 

do manejo do lodo galvânico, com isso, reduzindo o impacto que este tipo de 

indústria causa ao meio ambiente (SANCRISTOBAL, 1998). 

 Outra proposta para o tratamento de resíduo de galvanoplastia contendo 

metais, é o processo de estabilização por solidificação, seguido de um revestimento 
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com resina epóxi.  O método consiste na mistura de cimento e água com o resíduo.  

Após a solidificação, tem-se um bloco rígido que é revestido externamente com 

resina epóxi, objetivando a redução do risco de contaminação do solo e do aqüífero, 

após ser disposto em aterro industrial (SANTOS, 2003).  

 

2.6 Legislação ambiental aplicável 

 

 Um diagnóstico de riscos ambientais causados por substância determinada 

deve considerar as regras de controle estabelecidas pelos órgãos competentes para 

sua fiscalização.  Neste estudo, interessa observar os padrões normativos para 

controle do cromo nos efluentes do processo galvânico. 

 Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados direta 

ou indiretamente, nos corpos de água, após o devido tratamento e desde que 

obedeçam às condições, padrões e exigências do Conselho Nacional o Meio 

Ambiente (CONAMA), dispostos na Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 

2005, publicada no DOU de 18 de março de 2005, e em outras normas aplicáveis. 

 Conforme a Resolução CONAMA nº 357/2005, para o parâmetro cromo total, 

tem-se como padrão de lançamento de efluentes o exposto na tabela 2: 

 

Tabela 2 – Limite de tolerância do cromo total para lançamento de efluentes 

Parâmetro L.T. (mg/l) 
Cromo total 0,5 

Fonte: Resolução CONAMA nº 357/2005 

  

 A CETESB (2001) adota valores orientadores estabelecidos no Relatório de 

Diretoria nº 011/01/E para a proteção de solos e águas subterrâneas e no controle 

de áreas contaminadas.  Na tabela 3 são apresentados estes valores. 

 

Tabela 3 – Valores orientados para solos e águas subterrâneas no Estado de São Paulo 

VALORES ORIENTADORES 

 Solos(mg/kg) Águas Subterrâneas (µg/l) 

Substância             Intervenção Intervenção 

 Referência Alerta Agrícola APMax Residencial Indus trial  

Cromo 40 75 300 700 1.000 50(1) 

(1) Padrão de Potabilidade na Portaria nº 518, de 25 de março de 2004, do Ministério da Saúde para substâncias que 

apresentam risco à saúde. 

Fonte: CETESB, RD nº 011/01/E [com adaptações] 
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 O valor de referência indica o limite de qualidade para um solo considerado 

limpo ou a qualidade natural das águas subterrâneas a ser utilizado em ações de 

prevenção da poluição do solo e das águas subterrâneas e no controle de áreas 

contaminadas.  Foi estabelecido com base em análises químicas dos diversos tipos 

de solos do Estado de São Paulo.  

O valor de alerta indica uma possível alteração da qualidade natural dos solos, 

será utilizado em caráter preventivo e quando excedido no solo, deverá ser exigido o 

monitoramento das águas subterrâneas, identificando-se e controlando-se as fontes 

de poluição.  Foi derivado para metais, com base em revisão bibliográfica sobre 

fitotoxicidade. 

O valor de intervenção indica o limite de contaminação do solo e das águas 

subterrâneas, acima do qual, existe risco potencial à saúde humana, e será utilizado 

em caráter corretivo no gerenciamento de áreas contaminadas e quando excedido 

requer alguma forma de intervenção na área avaliada, de forma a interceptar as vias 

de exposição, devendo ser efetuada uma avaliação de risco caso a caso.  Esse valor 

foi derivado com base em modelo matemático de avaliação de risco, considerando 

diversas vias de exposição em três cenários de uso e ocupação do solo.  Para as 

águas subterrâneas, considerou-se como valor de intervenção, os padrões de 

potabilidade da Portaria nº 36 de 1990, atualizados pela Portaria nº 1.469, de 29 de 

dezembro de 2000, ambas do Ministério da Saúde. 
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3 ASPECTOS OCUPACIONAIS 

 

 

 Neste capítulo, são tratados os riscos e as condições de trabalho em 

ambientes de galvanoplastia e apresentadas algumas anotações acerca da 

epidemiologia relacionada ao cromo.  

 

3.1 Gerenciamento de riscos 

 

 Conforme Arcuri e Cardoso (2002), todas as ações que devem ser executadas 

para a prevenção de acidentes e doenças provenientes da exposição a agentes 

químicos - mesmo a outros agentes presentes em ambientes de trabalho - devem 

ser estabelecidas em um Programa de Gerenciamento de Risco.  

Na área da higiene do trabalho, a regra que estabelece a necessidade deste 

programa é a Norma Regulamentadora nº 9, que tem a redação dada pela Portaria 

MTE nº 25, de 29 de dezembro de 1994, republicada no DOU de 15 de fevereiro de 

1995, que impõe às empresas a obrigação de fazer um PPRA - Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais. 

 

3.2 Legislação ocupacional 

 

As Normas Regulamentadoras – NRs – são diplomas normativos expedidos 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, divulgados pela imprensa oficial e, 

usualmente, consolidadas na forma de um manual exposto à venda, que é 

atualizado periodicamente. 

 

3.3 Riscos ambientais do trabalho 

 

Os riscos nos ambientes de trabalho (FUNDACENTRO, 2001) são abordados 

na NR-09 com o formato de um programa, o PPRA – Programa de Prevenção dos 

Riscos Ambientais.  Esta norma, visando à preservação da saúde e da integridade 

dos trabalhadores, estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação do 

PPRA por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores 

como empregados.  O PPRA deve incluir as seguintes etapas: 
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a) Antecipação e reconhecimento dos riscos; 

b) Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle; 

c) Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores; 

d) Implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia; 

e) Monitoramento da exposição aos riscos; 

f) Registro e divulgação dos dados. 

 Além dos riscos ocupacionais deverá haver o conseqüente controle da 

ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de 

trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos 

naturais. 

 

3.3.1 Ruído 

 

O som é a sensação produzida no ouvido e ruído é um som sem harmonia – 

em geral de conotação negativa.  O ruído pode ser definido como um som 

indesejável (BISTAFA, 2006). 

O ruído avaliado neste estudo é proveniente de máquinas e equipamentos 

diversos que fazem parte do processo galvânico. 

Exposições ao ruído podem aumentar a pressão sanguínea, o ritmo cardíaco e 

as contrações musculares.  Tais fatos são capazes de interromper a digestão, as 

contrações do estômago, o fluxo da saliva e dos sucos gástricos.  Induzem uma 

maior produção de adrenalina e outros hormônios aumentando o fluxo de ácidos 

graxos e glicose no sangue.  Exposições prolongadas e habituais ao ruído intenso 

podem produzir mudanças fisiológicas mais duradouras e até mesmo permanentes, 

incluindo desordens cardiovasculares, de ouvido-nariz-garganta e alterações 

sensíveis e em menor grau na secreção de hormônios, nas funções gástricas, físicas 

e cerebrais (FANTAZZINI, 2005). 

A surdez ocupacional induzida por ruído depende de características ligadas ao 

homem (susceptibilidade individual), ao meio, ao agente (tipo de ruído, freqüências, 

duração, pausas e outros) e ao tempo de exposição.  A ocorrência da surdez 

profissional está relacionada à exposição ao ruído intenso e durante um longo 

período, estando os dois fatores interligados.  As perdas auditivas causadas pelo 

ruído excessivo podem ser divididas em três tipos: 
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a) Trauma acústico: perda auditiva de ocorrência repentina, causada pela 

perfuração do tímpano, acompanhada ou não da desarticulação dos ossículos do 

ouvido médio, ocorrida geralmente após a exposição a ruído de impacto de grande 

intensidade, como tiro ou explosão, com grandes deslocamentos de ar. 

b) Surdez temporária: também denominada de mudança temporária do limiar 

auditivo, ocorre após uma exposição a um ruído intenso, por um curto período de 

tempo. 

c) Surdez permanente: a exposição repetida dia após dia, a um ruído 

excessivo, pode levar o indivíduo a uma surdez permanente (FANTAZZINI, 2005). 

A Norma Regulamentadora 15, aprovada pela Portaria MTE nº 3.214, de 08 de 

junho de 1978, dispõe sobre as atividades e operações insalubres.  Em seus anexos 

nº 1 (LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE) e 

nº 2 (LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA RUÍDOS DE IMPACTO), a NR-15 conceitua 

ruído contínuo ou intermitente, para fins de aplicação de limites de tolerância, o ruído 

que não seja ruído de impacto.  Entende-se por ruído de impacto aquele que 

apresenta picos de energia acústica de duração inferior a um segundo, a intervalos 

superiores a um segundo. 

Não é permitida exposição a níveis de ruído acima de 115 dB (A) para 

indivíduos que não estejam adequadamente protegidos. 

As atividades ou operações que exponham trabalhadores a níveis de ruído, 

contínuo ou intermitente, superiores a 115 dB (A), sem proteção adequada, 

oferecem risco grave e iminente, pela possibilidade de causar danos permanentes. 

 O limite de tolerância para ruído de impacto será de 130 dB (linear).  

Se a leitura for feita no circuito de resposta rápida (fast) e circuito de 

compensação “C”, o limite de tolerância será de 120dB(C).  

As atividades ou operações que exponham os trabalhadores, sem proteção 

adequada, a níveis de ruído de impacto superiores a 140 dB (linear), medidos do 

circuito de resposta para impacto, ou superiores a 130 dB (C), medidos no circuito 

de resposta rápida (fast), oferecerão risco grave e iminente. 

 

Limite de tolerância para a exposição ocupacional a o ruído 

 

Conforme a NR-15, em seu anexo nº 1 (MTE, 2006), os tempos de exposição 

aos níveis de ruído não devem exceder os limites de tolerância fixados na tabela 4: 
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Tabela 4 – Limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente 

NÍVEL DE RUÍDO dB (A) MÁXIMA EXPOSIÇÃO DIÁRIA PERMISSÍVEL 

85 8 horas    

86 7 horas    

87 6 horas    

88 5 horas    

89 4 horas e 30 minutos 

90 4 horas    

91 3 horas e 30 minutos 

92 3    horas    

93 2 horas e 40 minutos 

94 2 horas e 15 minutos 

95 2    horas    

96 1 hora e 45 minutos 

98 1 hora e 15 minutos 

100 1    hora    

102 45 minutos    

104 35 minutos    

105 30 minutos    

106 25 minutos    

108 20 minutos    

110 15 minutos    

112 10 minutos    

114 8 minutos    

115 7 minutos    

Fonte: MTE, 2006 

 

3.3.2 Calor 

 

 Sobrecarga térmica é a quantidade de carga de calor que o trabalhador 

pode ser exposto, resultante da combinação das contribuições da taxa metabólica 

(relacionada ao trabalho exercido), dos fatores ambientais (temperatura do ar, 

umidade, velocidade do ar e calor radiante) e das vestimentas exigidas para o 

trabalho.  Uma sobrecarga térmica leve ou moderada pode causar desconforto e 

afetar negativamente o desempenho e a segurança, mas não é prejudicial à saúde.  

Quando a sobrecarga térmica se aproxima dos limites de tolerância humanos, 

aumenta o risco de danos à saúde relacionados ao calor (ACGIH, 2005). 

No processo de trabalho de uma galvânica, a sobrecarga térmica é gerada pelo 

calor emanado das reações dos banhos, aliada a outras condições, tais como, o 

arranjo físico deficiente, pé direito muito baixo e ausência de elementos para a 

ventilação natural ou artificial, tornando necessária a adoção de medidas de 
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controle, algumas simples, outras mais complexas, que exigem o conhecimento das 

caracterísiticas do ambiente de trabalho para a sua execução. 

O trabalho efetuado com exposição a altas temperaturas provoca fadiga 

intensa e, conseqüentemente, a diminuição do rendimento normal do trabalhador, 

em razão do maior desgaste físico e da perda de água e de sais. 

Os principais quadros clínicos causados pelo calor são: a intermação, a 

desidratação, a prostração térmica, as câimbras do calor e os problemas de pele.  O 

trabalhador consegue a aclimatação somente após três semanas trabalhando sob 

calor, tornando mais fácil e menos perigoso o trabalho em ambientes sob altas 

temperaturas. 

O controle médico do trabalhador deve ser rigoroso, principalmente na fase de 

aclimatação ou adaptação inicial, após o retorno de férias ou após qualquer 

afastamento por mais de duas semanas, pois, passado este período, o indivíduo 

perde totalmente a adaptação ao calor. 

Com a finalidade de se determinar os limites aceitáveis dessas exposições, 

utilizam-se diversos índices de sobrecarga térmica e dentre eles, o mais utilizado é o 

Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo (IBUTG), que por sua simplicidade, foi 

adotado pela nossa legislação (ESTON, 2005.b). 

 

Limite de tolerância para a exposição ocupacional a o calor 

 

A NR-15, em seu anexo nº 3, quadro nº 1 (MTE, 2006), determina Limites de 

Tolerância para exposição ao calor, em regime de trabalho intermitente com 

períodos de descanso no próprio local de prestação de serviço.  Em função do índice 

obtido, o regime de trabalho intermitente será definido conforme a tabela 5: 

 

Tabela 5 – Limites de tolerância para exposição ao calor em regime de trabalho intermitente com 

períodos de descanso no próprio local de prestação de serviço. 

REGIME DE TRABALHO INTERMITENTE COM DESCANSO TIPO DE ATIVIDADE 
NO PRÓPRIO LOCAL DE TRABALHO (por hora) LEVE MODERADA PESADA 

Trabalho contínuo Até 30,0 Até 26,7 Até 25,0 
45 minutos trabalho 
15 minutos descanso 

30,1 a 30,6 26,8 a 28,0 25,1 a 25,9 

30 minutos trabalho 
30 minutos descanso 

30,7 a 31,4 28,1 a 29,4 26,0 a 27,9 

15 minutos trabalho 
45 minutos descanso 

31,5 a 32,2 
 

29,5 a 31,1 28,0 a 30,0 

Não é permitido o trabalho, sem adoção de medidas adequadas 
de controle 

Acima de 32,2 Acima de 31,1 Acima de 30,0 

Fonte: MTE, 2006 
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E no mesmo anexo, o quadro nº 2 (MTE, 2006) especifica  limites de tolerância 

para exposição ao calor, em regime de trabalho intermitente com períodos de 

descanso em outro local (local de descanso).   Os limites de tolerância são 

dados na tabela 6: 

 

Tabela 6 – Limites de tolerância para exposição ao calor em regime de trabalho intermitente com 
períodos de descanso em outro local (local de descanso). 

M (kcal/h) MÁXIMO M 

175 30,5 

200 30,0 

250 28,5 

300 27,5 

350 26,5 

400 26,0 

450 25,5 

500 25,0 

    Fonte: MTE, 2006 

 

As metodologias para a realização das medições, bem como, para o cálculo do 

IBUTG, são apresentadas no item 5.3.b. 

 

3.3.3 Iluminação 

 

A luz é uma forma de energia eletromagnética radiante que nos permite “ver”, 

ou seja, que sensibiliza o olho humano (ESTON, 2005.b) 

As cores do ambiente, piso, paredes e teto, o layout do processo, bem como 

altura do pé direito e aberturas para entrada de iluminação natural são fatores que 

interferem diretamente na iluminação dos ambientes. 

Atualmente, as pesquisas se direcionam para a relação entre níveis de 

iluminação e a ausência (ou excesso) de alguma faixa espectral, como por exemplo, 

a radiação ultravioleta por lâmpadas fluorescentes, e também para as relações entre 

quantidade de luz e ritmos corporais.  Análises têm sido feitas correlacionando 

ausência de luz, baixa moral e depressão psíquica, enfocando-se o papel da 

glândula pineal cujas secreções controlam os órgãos hormonais e a qual é afetada 

pela qualidade e quantidade de luz (ESTON, 2005.b). 

A relação entre luminosidade e ritmos corporais está associada ao ritmo 

térmico do corpo, o qual se repete a cada 24 horas e tende a ter o pico de 

temperatura coincidente com os momentos de máxima luminosidade.  Alterando-se 
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o período de máxima luminosidade, o corpo gradualmente altera seu ritmo termal 

para que os picos de luz e de temperatura coincidam.  Este aspecto é importante 

para o trabalho porque o pico térmico ocorre para o momento de máxima ativação e 

desempenho do corpo, sendo prejudicial a alternância de turno diurno e noturno para 

as equipes de trabalho.  É preferível que as equipes trabalhem continuamente num 

mesmo horário sem a alternância a cada semana, pois este é mais ou menos o 

período que o corpo leva para se adaptar à mudança de horário (ESTON, 2005.b). 

 Conforme Pereira e Castello Filho (1988), o valor considerado na Norma NBR 

5413 é o mínimo necessário, em lux, que deve existir no campo visual da atividade. 

Não há limite de tolerância estabelecido para este agente. 

 

3.3.4 Agentes químicos 

 

 Apesar deste estudo limitar-se aos aspectos do cromo, deve-se considerar a 

existência de outros agentes químicos que mereçam ser estudados isoladamente ou 

em conjunto no ambiente galvânico. 

 

a) Exposição ocupacional ao cromo 

 

 Conforme a NR-15, no anexo nº 13 (MTE, 2006) são consideradas atividades 

insalubres em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho, dentre outras, 

a cromagem eletrolítica dos metais, com grau médio de insalubridade pelo cromo  

(excluindo-se desta relação às atividades com o agente químico cromo constante do 

anexo nº 11). Assim, o exercício de trabalho nessa condição de insalubridade, 

assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 20% para insalubridade grau 

médio, incidente sobre o salário mínimo da região. 

Segundo Silva (1998), apesar das referências bibliográficas de mais de uma 

centena de trabalhos já realizados, poucos dados existem sobre os danos à saúde 

relacionados com a avaliação ambiental e biológica. A grande maioria dos autores 

que realiza o monitoramento ambiental, para avaliar um processo produtivo em 

relação à saúde ocupacional, o faz considerando como seguro o limite de tolerância 

ambiental e biológico adotados em seus respectivos países pelos regulamentos 

normativos – apesar de várias pesquisas demonstrativas da carcinogenicidade do 

cromo e das névoas de ácidos minerais. Nesse contexto, na tabela 7, nas 
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referências aos “tipos de danos à saúde constatados”, quando há o status “não 

mencionado” pode ser indicativo de coleta “não realizada”. 

 

Tabela 7 – Estudos da exposição ocupacional ao contaminante cromo (modificada) 

Tipo de indústria e/ou 

profissão 

Cr no ar ( µµµµg/m 3) média ou 

faixa 

Tipos de danos à saúde 

constatados 

País 

Naval/soldador 10,0 (1,0-80,0) Não mencionado Alemanha 

Cromo duro 

Cromadores 

5,5-49,0 90% ulcerações do septo nasal e 35% 

perfurações do septo nasal 

Brasil 

Cromação 

cromadores 

8,3(4,0-20,0) Não mencionado Itália 

Fabricação de dicromato 93,7 (56,0-195,0) Não mencionado Itália 

Cromação 

cromadores 

Não realizado 29% perfurações do septo nasal e 

41% rinite atrófica 

Itália 

Cromação 

cromadores 

89,7 (0,7-168,3) 35% perfurações do septo nasal e 

68% de ulcerações do septo nasal 

Taiwan-República da 

China 

Fabricação de tanques – 

soldadores 

160,0-840,0 Distúrbios renais (alguns tipos de 

proteína na urina) 

Itália 

Cromação 

cromadores 

2,0-20,0 18% de ulcerações e 12% 

perfurações do septo nasal 

Suécia 

Cromação 

cromadores 

100-1.000 38,4% de ulcerações e 24% 

perfurações do septo nasal 

Brasil 

Indústria de máquinas – 

soldagem 

20-500 Irritações nas vias aéreas superiores Finlândia 

Indústria de máquinas – 

soldagem 

100 Retenção de poeiras magnéticas no 

pulmão 

Finlândia 

Fonte: SILVA, 1998. 

 

b) Limite de tolerância para a exposição ocupaciona l ao agente químico cromo 

 

Conforme a Norma Regulamentadora NR-15, em seu anexo nº 11, quadro nº 1 

(MTE, 2006) são consideradas insalubres (grau máximo de insalubridade) as 

atividades ou operações nas quais os trabalhadores ficam expostos a agentes 

químicos.  A caracterização de insalubridade ocorrerá quando for ultrapassado o 

limite de tolerância de 0,04 mg/m3 (Quadro nº 1 da NR-15) para até 48 horas por 

semana, inclusive. Este valor é válido para absorção apenas por via respiratória.  

Para o caso em questão, entende-se como limite de tolerância, a concentração 

máxima, relacionada com a natureza do cromo e o tempo de exposição ao agente, 

que não causará dano à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral. 

Para a avaliação das concentrações dos agentes químicos através de métodos 

de amostragem instantânea, de leitura direta ou não, deverá ser feita pelo menos em 
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dez amostragens, para cada ponto ao nível respiratório do trabalhador. Entre cada 

uma das amostragens deverá haver um intervalo de, no mínimo, vinte minutos.  

Sob pena de ser considerada situação de risco grave e iminente, cada uma das 

concentrações obtidas nas referidas amostragens, não deverá ultrapassar os valores 

obtidos na equação que segue: 

Valor máximo = L.T. x F.D 

Onde: 

L.T. – Limite de tolerância para o cromo (= 0,04 mg/m3) 

F.D. – Fator de desvio para o cromo (= 3) [conforme Quadro nº 2 do anexo nº 11 da NR-15] 

  

Sendo assim, o valor máximo adotado para o cromo é 0,12 mg/m3. 

O limite de tolerância será considerado excedido quando a média aritmética 

das concentrações ultrapassar o 0,04 mg/m3. 

 

3.4 Considerações sobre as avaliações ambientais 

 

 Segundo Burgess (1997), as operações de galvanoplastia com o cromo são 

muito pouco eficientes e até 90% da energia total pode ser usada na dissociação da 

água, resultando em grande formação de gases e riscos significativos de exposição 

do trabalhador à névoa de ácido crômico. 

 A avaliação de um contaminante químico no ar de um ambiente de trabalho é 

uma tarefa complexa.  Dependendo do ambiente industrial que será avaliado, das 

condições estruturais das instalações, da falta de equipamentos de proteção coletiva 

no processo industrial e da existência de vazamentos nas tubulações, há 

necessidade da empresa providenciar modificações, para que se eliminem os 

problemas existentes, antes de se proceder a uma avaliação quantitativa do 

ambiente de trabalho.  

 Silva (2003), em seu estudo em empresas de eletrodeposição de cromo duro, 

analisando três tipos de proteção coletiva utilizadas nos banhos eletrolíticos, a 

espuma supressora tensoativa, esferas de poliestireno expandido e cabinas 

enclausuradas com Sistema de Ventilação Local Exaustora – SVLE - nestas últimas, 

constatou uma redução de até 97% na emissão de névoas de cromo hexavalente no 

ar interno, concluindo que todos podem apresentar resultados eficazes como 

complemento de um sistema de ventilação mecânica, mas jamais como único fator 
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de proteção, indicando um programa de manutenção preventiva para que a 

ventilação seja eficaz para as empresas que dispõem de um SVLE. 

 

3.5 Anotações de Epidemiologia 

 

 Uma definição precisa do termo epidemiologia não é fácil: sua temática é 

dinâmica e seu objeto, complexo. Pode-se, de uma maneira simplificada, conceituá-

la como: ciência que estuda o processo saúde-doença em grupos humanos, 

analisando a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades, danos à 

saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas específicas de 

prevenção, controle ou erradicação de doenças e fornecendo indicadores que 

sirvam de suporte ao planejamento, administração e avaliação das ações de saúde.  

Esta definição pode ser demonstrada de uma forma mais clara pelo 

aprofundamento de algumas concepções nela expressas:  

a) a priori, independentemente de qualquer análise, pode ser dito que a 

atenção da epidemiologia está voltada para as ocorrências, em escala massiva de 

doenças e de não-doenças envolvendo pessoas agregadas em sociedades, 

coletividades, comunidades, grupos demográficos, classes sociais ou quaisquer 

outros coletivos formados por seres humanos;  

b) o universo dos estados particulares de ausência de saúde é estudado pela 

epidemiologia sob a forma de doenças infecciosas (sarampo, difteria, malária etc.), 

não-infecciosas (diabetes, bócio endêmico, depressões etc.) e agravos à integridade 

física (acidentes, homicídios, suicídios);  

c) considerando o conjunto de processos sociais interativos que, erigidos em 

sistema, definem a dinâmica dos agregados sociais, a epidemiologia trabalha 

especialmente sobre o processo saúde-doença. Segundo Laurell (1983), o processo 

saúde-doença da coletividade pode ser entendido como “o modo específico pelo 

qual ocorre, nos grupos, o processo biológico de desgaste e reprodução, 

destacando como momentos particulares à presença de um funcionamento biológico 

diferente, com conseqüências para o desenvolvimento regular das atividades 

cotidianas, isto é, o surgimento da doença”.  

 Colocada neste contexto, a expressão saúde-doença é um qualificativo 

empregado para adjetivar genericamente um determinado processo social, qual seja 

o modo específico de passar de um estado de saúde para um estado de doença e o 
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modo recíproco, Descontextualizada, a expressão saúde-doença refere-se a uma 

ampla gama que vai desde “o estado de completo bem estar físico, mental e social” 

até o de doença, passando pela coexistência de ambos em proporções diversas. A 

ausência gradativa ou completa de um destes estados corresponde ao espaço do 

outro e vice-versa;  

d) entende-se por distribuição o estudo da variabilidade da freqüência das 

doenças de ocorrência em massa, em função de variáveis ambientais e 

populacionais, ligadas ao tempo e ao espaço;  

e) A análise dos fatores determinantes envolve a aplicação do método 

epidemiológico ao estudo de possíveis associações entre um ou mais fatores 

suspeitos e um estado característico de ausência de saúde, definido como doença;  

f) A prevenção visa empregar medidas de profilaxia a fim de impedir que os 

indivíduos sadios venham a adquirir a doença.  O controle visa baixar a incidência a 

níveis mínimos: a erradicação, após implantadas as medidas de prevenção consiste 

na não-ocorrência de doença, mesmo em ausência de quaisquer medidas de 

controle; isto significa permanência da incidência zero.       

  A Associação Internacional de Epidemiologia (IEA), em seu “Guia de Métodos 

de Ensino” (1973), define epidemiologia como “o estudo dos fatores que determinam 

a freqüência e a distribuição das doenças nas coletividades humanas. Enquanto a 

clínica dedica-se ao estudo da doença no indivíduo, analisando caso a caso, a 

epidemiologia debruça-se sobre os problemas de saúde em grupos de pessoas – às 

vezes pequenos grupos – na maioria das vezes envolvendo populações numerosas” 

(ROUQUAYROL e ALMEIDA FILHO, 1999).     

Conforme Lobo (1999), os primeiros métodos de epidemiologia foram 

desenvolvidos no curso de investigações de epidemias de doenças infecciosas no 

Século XIX. Contudo, na prática moderna, os objetivos e aplicações da 

epidemiologia têm se expandido bastante. Métodos similares aos utilizados naquela 

época são agora utilizados na investigação das causas e da história natural de todos 

os tipos de doença. 

 

3.5.1 Toxicologia 

 

 A toxicidade dos vários compostos de cromo varia, pelo menos em parte, 

devido às diferentes solubilidades que apresentam. De um modo geral, os 
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compostos hexavalentes são mais solúveis do que os trivalentes. O íon cromato é 

altamente oxidante e tem a capacidade de atravessar membranas biológicas. 

Aparentemente, o cromo trivalente é menos tóxico devido à sua menor solubilidade e 

conseqüentemente menor mobilidade biológica. Contudo, o cromo trivalente pode 

ser o composto tóxico final envolvido nos efeitos tóxicos do cromo hexavalente 

(FORMOSINHO et al, 2000).  

 

3.5.2 Cinética e biotransformação  

 

a) Micronutriente 

  

O cromo trivalente é considerado um metal traço, necessário ao metabolismo 

de glicose, proteínas e gordura em mamíferos. Os sinais de deficiência em humanos 

incluem perda de peso e tolerância diminuída à glicose. As exigências mínimas 

diárias de cromo trivalente para uma boa saúde não são conhecidas, mas estima-se 

que para humanos a ingestão diária de 50-200 mg/dia seja segura e adequada. No 

entanto, embora seja um nutriente alimentar essencial, doses muito altas podem ser 

prejudiciais (USPHS, 1997 apud LABUNSKA; STRINGER E BRIGDEN, 2000). 

Parmeggiani (1989) afirma que o cromo trivalente é muito menos perigoso, pois 

não é facilmente absorvido pelo tubo digestivo e se liga a proteínas nas camadas 

superficiais da pele formando complexos estáveis.  

O cromo hexavalente é não-essencial e tóxico. Os compostos são corrosivos e, 

logo após o contato, ocorrem reações alérgicas na pele, independentemente da 

dose. Curtas exposições ao metal em alta concentração podem resultar na 

ulceração da pele exposta, em perfurações no trato respiratório e na irritação do 

trato gastrointestinal. Danos ao rim e ao fígado também foram relatados (USPHS, 

1997 apud LABUNSKA; STRINGER E BRIGDEN, 2000).  

 

b) Absorção 

 

Em termos de exposição ocupacional, a via de absorção do cromo é quase 

exclusivamente a respiratória, mas é importante destacar outras possibilidades em 

virtude das condições de higiene, alimentação e hábitos (fumar, beber água em 

bebedouro instalado dentro do próprio setor produtivo).  
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A velocidade de absorção do cromo no organismo do trabalhador dependerá 

do diâmetro aerodinâmico da partícula, da solubilidade do composto nas membranas 

celulares e do número de oxidação do cromo no composto.  No caso das galvânicas, 

o ácido crômico pode estar no ar do ambiente de trabalho na forma de névoas em 

menor ou maior concentração, dependendo da existência e eficácia do sistema de 

exaustão. Nas emissões em forma de névoas, as partículas, em geral, têm diâmetro 

que varia de 0,01 a 10 µm, mas, medidas efetuadas por Lindberg (1985) apud SILVA 

(1998) em uma empresa de cromo duro indicam que os diâmetros aerodinâmicos 

das partículas:  

a) logo acima de um tanque estavam entre 0,1 e 12 µm; 

b) no meio da fábrica, 2 metros acima do piso, os diâmetros variavam entre 0,1 

e 3,4 µm; 

c) uma considerável quantidade de névoas de ácido crômico achava-se na 

forma de porção respirável (diâmetro menor que 5,0 µm).  

É importante lembrar que partículas abaixo de 2,0 µm penetram até os alvéolos 

pulmonares, mas que as de maior tamanho são depositadas na mucosa nasal, 

traquéia e brônquios e expulsas pela ação dos cílios nasais e de outras defesas do 

sistema respiratório.  Por ser um forte oxidante, o ácido crômico (cromo hexavalente) 

provoca irritações, ulcerações e até perfuração do septo nasal, prejudicando, 

principalmente, as vias aéreas superiores, podendo haver efeitos em outros órgãos e 

sistemas. 

Além disso, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC, 1998) 

classifica os compostos de cromo hexavalente como carcinógenos conhecidos. A 

exposição ocupacional prolongada a níveis de cromo aéreo mais altos do que os 

presentes no ambiente natural foi associada ao câncer de pulmão. Os indivíduos 

que apresentam maior risco incluem os que trabalham em indústrias de produção de 

cromato e os envolvidos na fabricação e no uso de pigmentos de cromo; riscos 

semelhantes podem existir em trabalhadores que lidam com ligas de cromo, em 

soldadores de aço inoxidável, e em chapeadores de cromo (USPHS, 1998 apud 

LABUNSKA; STRINGER E BRIGDEN, 2000). 

 As pesquisas realizadas pela IARC (1998) revelam que névoas e vapores de 

ácidos minerais são responsáveis pelo aumento de carcinomas em populações 

expostas em diferentes processos que utilizam esses ácidos. 
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 Os compostos de cromo hexavalente são mais solúveis que os trivalentes e 

são provavelmente os mais absorvidos. O cromo hexavalente passa facilmente 

através das membranas celulares é rapidamente reduzido a cromo trivalente dentro 

das mitocôndrias e dos núcleos das células, ao passo que o cromo trivalente forma 

ligação com a trasferrin, uma proteína existente no plasma, conforme Kiilunen (1994) 

apud SILVA (1998). 

   

c) Distribuição e retenção 

 

 A valência que o cromo tem nos diferentes compostos absorvidos 

ocupacionalmente exerce papel fundamental na distribuição pelo sangue e na 

retenção pelos diferentes órgãos. 

 A tabela abaixo, retrata os resultados de algumas pesquisas realizadas em 

ratos e em trabalhadores expostos ao cromo. 

 

Tabela 8 – Pesquisas sobre distribuição e retenção de cromo em organismos 

Pesquisador Ano Utilizou na pesquisa Verificou acúmulo de cromo em: 

Hopkins 1965 Ratos  ossos, baço, testículos, e em menor quantidade, nos pulmões, 

cérebro, coração e pâncreas 

Langärd 1983 Ratos  pulmões, fígado, rins e corrente sangüínea 

Teraoka 1981 Trabalhadores expostos Pulmões, baço, fígado, rins e coração 

Morrow 1968 Trabalhadores expostos Pulmões  

Fonte: SILVA, 1998 

  

d) Excreção 

 

 A eliminação do cromo ocorre principalmente pela via urinária. 

 A monitorização biológica de níveis de cromo na urina é útil para seguir a 

exposição a compostos solúveis de cromo hexavalente. A semi-vida biológica no 

plasma é de alguns dias. Quando é evitada a contaminação externa da amostra, o 

nível superior de referência é geralmente de cerca de 0,5 µg/L (10 nmol/L). Os níveis 

de cromo no plasma acompanham a excreção urinária, mas a concentração nos 

eritrócitos ou no sangue refletem exposições a cromato a mais longo prazo. A 

exposição a compostos de cromo trivalente ou cromatos moderadamente solúveis 

não produz alterações detectáveis nos fluidos disponíveis para monitorização 

biológica (FORMOSINHO et al, 2000). 
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 Tanto pela facilidade de coleta quanto pelos métodos analíticos desenvolvidos 

por diferentes pesquisadores no mundo inteiro, o cromo foi analisado, na urina, 

como ele é excretado – cromo trivalente – lembrando-se que ele é micronutriente, já 

havendo, portanto, uma pequena quantidade de cromo residual excretado pela urina 

normalmente (até 5 µg/g de creatinina – valor de referência brasileiro). Vale 

ressaltar, que, se uma pequena quantidade de cromo hexavalente, absorvida do 

meio externo, também for excretada, em pouco tempo, ele será reduzido a trivalente 

(FORMOSINHO et al, 2000).  

 

3.5.3 Danos à saúde causados pelo cromo 

 

 Conforme Dias (2001) são citadas como doenças relacionadas ao cromo e 

seus compostos: neoplasia maligna dos brônquios e do pulmão, outras rinites 

alérgicas, rinite crônica, ulceração ou necrose do septo nasal, asma, dermatoses 

pápulo-pustulosas e suas complicações infecciosas, dermatite alérgica de contato, 

dermatite de contato por irritantes, úlcera crônica de pele não classificada em outra 

parte e efeitos tóxicos agudos. 

 

a) Carcinogenicidade 

 

 Conforme a ACGIH (2005), o cromo é carcinogênico e tem a classificação A1-

Carcinogênico humano confirmado, citado por Arcuri e Cardoso (2002). O agente é 

carcinogênico para o ser humano, baseado em evidências de estudos 

epidemiológicos ou em evidências clínicas convincentes, relativas a indivíduos 

expostos.   

 Existe uma enorme quantidade de artigos publicados que mostram de forma 

incontestável os danos à saúde causados pelo cromo, principalmente, o cromo 

hexavalente, bem como os demais cromatos solúveis e insolúveis, além do ácido 

crômico e dos compostos de cromo trivalente.  

 Aos limites normativos de tolerância são atribuídos valores que em algum 

momento podem deixar de proteger a saúde do trabalhador, principalmente, quando 

se trata de compostos comprovadamente cancerígenos e com a exposição de 

trabalhadores hipersusceptíveis. 
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 A tabela 9 apresenta um resumo de vários estudos já realizados a respeito da 

mortalidade por câncer de trabalhadores expostos ao cromo. 

 

Tabela 9 – Carcinogenicidade em processos produtivos com cromo 

Pesquisador Local Período 

Nº de 

trabalhadores 

avaliados 

Casos esperados Constatação 

Langärd e 

Vigander 
Noruega 1948-1972 133 

0,135 (ref.nacional) 

0,08 (ref.local) 

23 casos de câncer 

pulmonar 

Franchini  

et al 
Itália 1951-1981 

117(Cr duro) 

 

62(Cr decorativo) 

0,6(ref.local) 

 

1,0 (ref.local) 

 

0,02 (ref.local) 

03 óbitos por câncer 

pulmonar 

02 casos de câncer 

gastrintestinal 

01 caso de câncer de 

estômago 

Melkid  

et al 
Noruega 1946-1977 4.778 

31,3 (O/E) 

 

15,2 (O/E) 

53 óbitos por câncer 

pulmonar 

22 casos de câncer nos 

olhos 

Takahashin  

et al 
Japão 1970-1976 

1.193 

(626 cromadores) 
8,9 

16 óbitos por câncer 

Korallus  

et al. 
Alemanha 1958-1988 

739 

(antes de melhoria 

no processo) 

2,27 

66 óbitos por câncer 

brônquico 

Korallus  

et al. 
Alemanha 1964-1988 

 

678 

(depois de 

melhoria no 

processo) 

1,26 

09 óbitos por câncer 

brônquico 

Mancuso e 

Hueper 
USA 1951 - 0,4 

06 óbitos por câncer 

pulmonar 

Briton  

et al 
Alemanha 1952 - 0,9 

26 óbitos por câncer 

pulmonar 

Fonte: SILVA, 1998 [com adaptações] 

  

b) Outros danos  

 

 A tabela 10 apresenta um resumo de vários estudos já realizados a respeito de 

outros danos causados aos trabalhadores expostos ao cromo. 
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Tabela 10 – Outros danos à saúde causados pelo cromo 

Pesquisador, local e 

período da pesquisa 
Nº de trabalhadores avaliados Constatação 

NIOSH em 1973  

em 02 galvânicas 
12 

04 coriza 

01 perfuração do septo nasal 

08 sintomas nasais,ulcerações nas mãos e nos dedos 

Mackenzie em 1984 - Perfuração do septo nasal 

Gomes, no Brasil, em 

1972 
303 expostos a ácido crômico 

73 lesões cutâneas 

118 perfuração do septo nasal e ulceração do septo nasal 

152 ulcerações nas mãos, braços e pés 

Mutti et al  

em 1979 
- 

Disfunção renal em soldadores expostos a alta 

concentração de cromo  

Scwartz e Seike  

em 1930 
233 

99 dermatites, ulcerações e cicatrizes 

121 perfuração do septo nasal 

Langard  

em 1979 

140 de uma fábrica de ferro silício 

e ferrocromo 

122 alterações das funções respiratórias 

 

Lindberg, na Suécia 

(L.T. Cr 20µg/m3),  

em 1983 

104 

Dos expostos a concentrações entre 2,0 e 20µg/m3 : 

08 ulceração do septo nasal 

02 perfuração do septo nasal  

Verschoor et al.  

em 1988 
163 

Não encontraram nenhuma evidência de alteração na 

função renal comparando trabalhadores expostos(92) com 

trabalhadores de um grupo de controle(71) 

Bolla et al.  

em 1990 
26 de uma galvânica 

05 perfuração do septo nasal (dano irreversível) 

03 rinite atrófica (dano irreversível) 

05 rinite subatrófica e  

04 rinite hipertrófica 

SILVA  

em 1998 

10 – cromo duro (concentrações 

em avaliações individuais entre 

4,1 e 72,8µg/m3) 

 

 

7 – cromo decorativo 

(concentrações em avaliações 

individuais entre 0,3 e 64,6µg/m3) 

06 perfuração do septo nasal 

02 ulceração profunda do septo nasal e freqüente 

sangramento (etapa anterior à perfuração do septo nasal) 

02 discreta ulceração do septo nasal e irritação da 

garganta 

02 ulceração profunda do septo nasal e freqüente 

sangramento (etapa anterior à perfuração do septo nasal) 

04 discreta ulceração do septo nasal, coceiras no nariz e 

corrimento nasal 

01 não foi examinado 

Vyskocil et al  

em 1992 

52 soldadores expostos a cromo e 

níquel 

Não verificaram nenhuma disfunção ou danos tubulares. 

Franchini e Mutti  

em 1980 
- 

Verificaram disfunção ou danos tubulares em soldadores, 

cromadores ou trabalhadores de cromatos. 

Lin et al, na China em 

1994 
79 (40 de grupo de controle) 

16 perfuração do septo nasal 

42 ulceração do septo nasal 

10 ulcerações na pele 

Nenhum do grupo de controle apresentou perfuração do 

septo nasal ou problemas dermatológicos. 

Lima et al, em São 

Paulo-BR 
459 em 22 galvânicas 

05 erosão, ulceração, infiltração de células inflamadas e 

mudanças displásticas 

02 perfuração do septo nasal (desenvolveram após 

ingressarem na cromação entre 6 e 18 meses) 
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Pesquisador, local e 

período da pesquisa 

Nº de trabalhadores avaliados Constatação 

SILVA e VIEIRA 

SOBRINHO, no Brasil 

(L.T. Cr 40µg/m3), em 

cromações  

em 1992 

4 – cromo duro (concentrações 

em avaliações individuais –média 

ponderada semanal-49,0µg/m3) 

2 – cromo decorativo 

(concentrações inferiores a 

1,0µg/m3 média ponderada 

semanal) 

1(concentrações inferiores a 

9,8µg/m3 média ponderada 

semanal) 

2- (concentra-ções em avalia-ções 

individuais entre 2,1 e 64,6µg/m3) 

 

03 perfuração do septo nasal 

01 abundante sangramento nasal 

 

 

 

01 sentia queimação na garganta 

01 não foi examinado 

 

 

 

01 ulceração do septo nasal 

 

 

 

02 ulceração do septo nasal e abundante sangramento ( 

com 18 e 19 anos,tinham, respctivamente 20 e 40 dias de 

trabalho e estavam no primeiro emprego) 

SILVA et al, no Brasil,  

em 1996 
22 

17 lesões avançadas no septo nasal 

04 isquemia ( mucosa nasal apresenta-se esbranquiçada 

em virtude de danos na irrigação sanguínea causada 

pelos contaminantes químicos) 

05 ulcerações 

09 perfurações 

Fonte: CLAYTON & CLAYTON, 1981; SILVA, 1998 [com adaptações]  

 

3.5.4 Classificação do cromo no regulamento da Prev idência Social 

 

 De acordo com Sherique (2001), o cromo é considerado um agente nocivo 

prejudicial à saúde ou integridade física, conforme descrito no Regulamento da 

Previdência Social (aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999), em 

seu Anexo IV (CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES NOCIVOS), sendo tipificado como 

agente químico no código 1.0.10 – Cromo e seus compostos em [...] c) revestimento 

eletrolítico de metais e polimento de superfícies cromadas [...]. Esse regulamento 

determina o tempo mínimo de trabalho de 25 anos, neste processo, para requerer a 

aposentadoria especial. 
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PARTE II 

MATERIAL E MÉTODO  
 

 

 Este capítulo trata dos métodos e materiais utilizados no desenvolvimento 

da pesquisa, a partir da seleção das empresas participantes, descrevendo e 

abordando os locais do estudo, considerando os objetivos propostos. 
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4 CAMPO DE PESQUISA: EMPRESAS DE CROMAGEM DA REGIÃO  

METROPOLITANA DE RECIFE 

 

 

 O alto impacto ambiental da atividade galvânica originou a seleção do 

segmento industrial a ser pesquisado. 

 Para definir o porte das empresas adotou-se a seguinte classificação: 

 

Tabela 11 – Classificação do porte das galvânicas 

Porte da galvânica Área útil do empreendimento (m 2) 

Micro Menor que 250 

Pequeno Entre 250 e 2.000 

Médio Entre 2.000 e 10.000 

Fonte: RS-FEPAM, 2005 [com adaptações] 

  

Área útil compreende a área total construída, independentemente de ser área 

do processo ou não. O potencial poluidor é determinado de acordo com a natureza 

da atividade desenvolvida e não considera o porte ou o setor industrial ao qual a 

empresa pertence.  No caso das galvânicas, o potencial poluidor da indústria é de 

alto impacto (RS-FEPAM, 2005), ou seja, mesmo que o porte da empresa seja 

classificado como micro, tratando-se do cromo, o potencial poluidor é considerado 

elevado. 

A identificação das empresas participantes desta pesquisa foi realizada com 

três diferentes fontes, apesar da dificuldade de se ter informações precisas e 

confiáveis.  A primeira fonte foi o levantamento realizado pela Agência Estadual de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco – CPRH, em 1998, 

como base para o Roteiro Complementar de Licenciamento e Fiscalização - 

Tipologia Galvanoplastia (PE-CPRH, 2001).  Dentre as galvânicas que participaram 

da avaliação da CPRH foram selecionadas catorze empresas que realizavam 

cromagem para serem analisadas nesse estudo.  A segunda fonte foi uma pesquisa 

das galvânicas que já haviam sido fiscalizadas pela Vigilância Sanitária do Estado de 

Pernambuco em uma ação coletiva no ano de 2002 – oito no total, incluindo algumas 

que participaram do estudo realizado pela CPRH, anteriormente citado.   

Algumas empresas foram incluídas neste estudo a partir da indicação dos 

primeiros visitados, que forneceram os meios de contato com os responsáveis das 
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outras.  No total foram identificadas dezesseis diferentes galvânicas que realizavam 

o processo de cromagem ou que possuíam tal setor. 

O cadastro industrial do Serviço Social da Indústria (FIEPE, 2005) também foi 

consultado para a verificação de galvânicas registradas. 

A princípio, todas as dezesseis galvânicas identificadas na RMR foram 

convidadas a participar deste estudo, através de um documento que formalizou o 

objetivo acadêmico e o compromisso de sigilo da autora e da referida instituição de 

ensino – UFPE.  No entanto, o receio de problemas com órgãos de fiscalização, 

resultou no desinteresse dos responsáveis de algumas empresas em participar do 

estudo.  Com isso, o estudo foi prejudicado, pois houve restrição no acesso às 

informações e, principalmente, ao registro de imagens. 
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5 METODOLOGIA 

 

 

As empresas que concordaram em participar foram agrupadas em função dos 

processos de cromo decorativo e cromo duro.  Por ser pequeno o contingente de 

empresas estudadas, não houve critérios para a escolha dessas galvânicas. 

As visitas e entrevistas nas empresas tiveram como objetivo identificar os 

seguintes aspectos relativos à atividade galvânica: os processos de recobrimento 

metálico executados, os impactos ambientais, as medidas de controle dos impactos 

e a prevenção na exposição às substâncias tóxicas. 

Para a realização da entrevista com a gerência da galvânica foram 

estruturadas três seqüências de perguntas.  A primeira buscou identificar os 

aspectos gerais da empresa, a segunda os aspectos ocupacionais e a terceira os 

ambientais. 

A pesquisa bibliográfica na internet, em publicações de órgãos ambientais e de 

pesquisa, revistas, trabalhos técnicos e artigos, indicou, principalmente, os 

fundamentos teóricos e a base de avaliação dos dados coletados na pesquisa de 

campo.  

 

5.1 Avaliação preliminar 

 

A primeira etapa do trabalho foi a aplicação de um questionário sobre aspectos 

técnico-administrativos nas sete galvânicas da RMR que aceitaram participar do 

estudo.  O questionário-padrão utilizado para a pesquisa possui questões gerais, 

administrativas, ambientais, ocupacionais e legais das empresas. 

As visitas foram pré-agendadas e dependendo do processo e da 

disponibilidade dos responsáveis foram de três a cinco em cada empresa. 

Nas primeiras visitas foram abordadas as questões gerais e administrativas e a 

partir da segunda ou terceira, pôde-se acompanhar e avaliar o processo e realizar 

medições ocupacionais (ruído, iluminação e calor) em todas as empresas. Na última 

visita foram coletadas as amostras de efluentes em cinco das sete empresas que 

permitiram realizar essa etapa do levantamento de dados.  

Para manter o sigilo, a identificação das empresas descritas no estudo foi feita 

por letras maiúsculas do alfabeto: empresa “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F” e “G”. 
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Além do processo de cromagem, algumas das empresas participantes também 

realizavam outros processos galvânicos, conforme descritos na tabela 10: 

 

Tabela 12 – Campo de pesquisa: empresas participantes ( * ) 

Empresa 
Total de trabalhadores 

na galvânica 

Porte da 

empresa (*) 
Processos galvânicos 

A 11 Pequeno cromo duro 

B 05 Micro cromo duro 

C 20 Médio cromo duro 

D 18 Médio cromo decorativo, zincagem e niquelação 

E 04 Pequeno cromo decorativo, cadmiação, estanhagem, zincagem, 

latonagem, douração, prateação e niquelação 

F 04 Micro cromo duro 

G 07 Pequeno cromo duro 

( * ) Conforme tabela 9. 

 

 Os dados que compõem a Tabela 11 mostram que o número de trabalhadores 

que trabalham nas galvânicas é variável e não há relação com o porte da empresa 

(Tabela 10).  Por exemplo, a empresa “E” realiza a maior variedade de processos, 

oito no total e possui o menor número de trabalhadores, quatro. 

 

5.2 Dados ambientais 

 

5.2.1 Diagnóstico de riscos no ambiente de trabalho  

 

 O questionário aplicado para a avaliação preliminar contém questões para o 

diagnóstico ambiental e os resultados obtidos estão apresentados na Parte III, 

capítulo 7.  

 

5.2.2 Avaliação quantitativa 

 

 Para a avaliação quantitativa ambiental, ou seja, a análise dos efluentes, foi 

adotada como referência legal a Norma Técnica da Fundação Estadual de 

Engenharia do Meio Ambiente Estado do Rio de Janeiro - FEEMA - NT-202.R-10, de 

12 de dezembro de 1986, que estabelece critérios e padrões para o lançamento de 

efluentes líquidos, referenciando o limite de tolerância para cromo total menor que 

0,5 mg/l no lançamento de efluentes, dentre outros parâmetros. 
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 Foram recolhidas cinco amostras dos efluentes, uma de cada empresa que 

permitiu a coleta, em situação típica de descarte, ou seja, foi recolhido o efluente da 

lavagem final das peças, após saírem do banho de cromo. 

Os recipientes de amostragem, previamente preparados pelo laboratório do 

Centro de Tecnologia Ambiental - CTA/FIRJAN, foram conservados de acordo com 

as orientações técnicas do próprio laboratório – antes, durante e depois da coleta 

das amostras – até a sua entrega para análise do material coletado. 

Os recipientes foram preparados com uma solução de ácido nítrico 1:1, 

volume/volume até o pH<2, visando conservar as amostras durante o período de 

coleta até a análise. 

Conforme o relatório técnico apresentado pelo CTA (2004), as metodologias 

analíticas adotadas foram as seguintes: 

• Análise de cromo hexavalente: Espectrofotometria de Absorção molecular na 

faixa do visível a 540 nm. 

• Metais: Espectrofotometria de Absorção Atômica por chama 

• Metais: Espectrofotometria de Absorção molecular 

  

5.3 Diagnóstico de riscos ocupacionais (análise qua ntitativa) 

 

O levantamento de campo e a análise quantitativa deste estudo levaram em 

consideração, em termos de medições ocupacionais dos ambientes de trabalho, três 

agentes: ruído, calor e iluminação.  As metodologias e técnicas utilizadas para a 

obtenção dos resultados serão abordadas nos subitens a seguir. 

  

a) Ruído 

 

Conforme a NR-15, em seus anexos nº 1 e nº 2 (MTE, 2006), os níveis de ruído 

contínuo ou intermitente foram medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível 

de pressão sonora operando no circuito de compensação “A” e circuito de resposta 

lenta (slow).  As leituras foram feitas próximas ao ouvido do trabalhador e em cada 

posto de trabalho. 

As medições obtidas foram consolidadas em planilhas específicas e os 

resultados obtidos são abordados na Parte III, capítulo 8. 
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Para valores encontrados de nível de ruído intermediário foi considerada a 

máxima exposição diária permitida relativa ao nível imediatamente mais elevado. 

Foram feitas medições instantâneas de ruído. 

Não foi identificado ruído de impacto em nenhuma das empresas. 

O equipamento utilizado para as medições de ruído foi o medidor de nível de 

pressão sonora (decibelímetro/dosímetro), marca Simpson, digital, modelo 897 com 

calibrador modelo 887-2, ambos de propriedade do Serviço Social da Indústria - 

SESI/DR-PE. 

Os “n” níveis de ruído (Li) de cada uma das empresas foram calculados a partir 

da soma logarítmica que resulta em níveis equivalentes (Leq) de cada empresa, 

conforme fórmula abaixo (SCHRAGE, 2005): 

i = n 
SOMA dos “n” níveis de ruído da empresa “x”= 10 x log 1/n ( Σ 10 Li

/10 ) 
 i = 1 

 
b) Calor 

 

  Conforme a NR-15, em seu anexo nº 3 (MTE, 2006), a exposição ao 

calor foi avaliada através do “Índice de Bulbo Úmido – Termômetro de Globo” 

(IBUTG) definido pelas equações que seguem: 

 

• Ambientes internos ou externos sem carga solar: 

IBUTG = 0,7 tbn + 0,3 tg 

 

• Ambientes externos com carga solar: 

IBUTG = 0,7 tbn + 0,1 tbs +0,2 tg 

 

Onde: 

tbn – temperatura de bulbo úmido natural 

tb – temperatura de globo 

tbs – temperatura de bulbo seco 

   

A avaliação da exposição ao calor leva em consideração o local de trabalho e o 

local de descanso, que podem estar situados em um único ambiente. 

Considera-se como local de descanso, ambiente termicamente mais ameno, 

com o trabalhador em repouso ou exercendo atividade leve. 
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Para exposição ao calor, em regime de trabalho intermitente, com períodos de 

descanso no próprio local de prestação de serviço, os períodos de descanso são 

considerados tempo de serviço para todos os efeitos legais. 

Para exposição ao calor, em regime de trabalho intermitente com períodos de 

descanso em outro local (local de descanso), o limite de tolerância é calculado da 

seguinte forma: 

M é a taxa de metabolismo média ponderada para uma hora, determinada pela 

seguinte fórmula: 

M = Mt x Tt + Md x Td 

60 

Sendo: 

Mt – taxa de metabolismo no local de trabalho. 

Tt – soma dos tempos, em minutos, em que se permanece, no local de trabalho. 

Md – taxa de metabolismo no local de descanso. 

Td - soma dos tempos, em minutos, em que se permanece, no local de descanso. 

 

As taxas de metabolismo Mt e Md são obtidas consultando-se a tabela abaixo: 

 

Tabela 13 - Taxas de metabolismo por tipo de atividade 

TIPO DE ATIVIDADE Kcal/h 

SENTADO EM REPOUSO 100 

TRABALHO LEVE  

Sentado, movimentos moderados com braços e tronco(ex: datilografia) 125 

Sentado, movimentos moderados com braços e pernas(ex: dirigir) 150 

De pé, trabalho leve, em máquina ou bancada, principalmente com braços 150 

TRABALHO MODERADO  

Sentado, movimentos vigorosos com braços e pernas 180 

De pé, trabalho leve em máquina ou bancada, com alguma movimentação 175 

De pé, trabalho moderado em máquina ou bancada, com alguma movimentação 220 

Em movimento, trabalho moderado de levantar ou empurrar 300 

TRABALHO PESADO  

Trabalho intermitente de levantar, empurrar ou arrastar pesos (ex: remoção com pá) 440 

Trabalho fatigante 550 

Fonte: MTE, 2006 

 _____ 

 IBUTG é o valor IBUTG médio ponderado para uma hora é determinado 

pela seguinte fórmula: 

_____ 

IBUTG = IBUTGt x Tt + IBUTGd x Td 

60 
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Sendo: 

IBUTGt – valor do IBUTG no local de trabalho 

IBUTGd – valor do IBUTG no local de descanso. 

Tt e Td – como anteriormente definidos. 

Os tempos Tt e Td devem ser tomados no período mais desfavorável do ciclo 

de trabalho, sendo Tt e Td = 60 minutos corridos. 

As medições foram efetuadas nos postos de trabalho onde permanece o 

trabalhador, à altura da região do tórax. Os dados obtidos foram consolidados em 

planilhas específicas e os resultados são abordados na Parte III, capítulo 8.  

Os equipamentos utilizados para esta avaliação foram: termômetro de bulbo 

úmido natural, termômetro de globo e termômetro de mercúrio comum, agrupados 

em um único instrumento, o monitor de calor da marca INSTRUTHERM, TGD-200.  

O equipamento é de propriedade do SESI/DR-PE. 

 

c) Iluminação 

 

A norma brasileira NBR 5413 estabelece os valores mínimos de iluminância 

com iluminação artificial, em interiores, onde se realizem atividades de comércio, 

indústria, ensino, esporte e outras. 

No caso em estudo, para avaliações ambientais por tipo de atividades foram 

considerados os valores intermediários dados na norma NBR 5413 para todos os 

casos.  Vale salientar que esse valor da tabela é o mínimo necessário, em lux, que 

deve existir no campo visual da atividade. 

As medições foram feitas em todos os postos de trabalho, eventuais ou não, 

com a célula posicionada no centro do campo de visão do trabalhador com um 

afastamento de 1 m da mesma evitando o efeito da sombra sobre a fotocélula. 

As medições obtidas foram consolidadas em planilhas específicas e os 

resultados obtidos são abordados na Parte III, capítulo 8.  O equipamento utilizado 

para a realização das medidas de iluminação foi o luxímetro digital da marca 

INSTRUTHERM, LDR-380, que opera nas faixas de 20, 200, 2.000 e 20.000, de 

propriedade do SESI/DR-PE. 
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PARTE III 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

 

O presente capítulo apresenta os resultados do estudo, a partir da descrição e 

da discussão dos dados obtidos.  A subdivisão do capítulo corresponde ao 

desenvolvimento da própria pesquisa: na primeira etapa são apresentados os dados 

gerais e administrativos das empresas, em seguida os resultados das avaliações 

qualitativa e quantitativa dos riscos ambientais e por fim, os resultados das 

avaliações qualitativa e quantitativa dos riscos ocupacionais, além das questões 

legais.  
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6 DIAGNÓSTICO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO  

 

 

Acerca das informações mais gerais das empresas, os resultados mostram que 

o principal revestimento executado pelas empresas é o cromo duro: cerca de 71% 

(cinco das sete empresas) realizam tal processo.  As demais, além do cromo 

decorativo, também realizam outros tipos de banhos.  Os revestimentos executados 

pela empresas pesquisadas estão apresentados na figura 8: 

 

 

Figura 8  – Processos Galvânicos nas empresas  

Os resultados quanto as características gerais das empresas, tais como 

localização, área, ocupação e tipo de serviço são apresentados na figura 9: 

 

 
  Figura 9 –  Dados gerais das empresas 
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Cem por cento das empresas estão localizadas no município de Recife, 86% 

em área urbana e comercial, uma está em área suburbana e uma tem vizinhança 

industrial, urbana e comercial. 

As empresas ocupam áreas que vão de 120 a 2.234 m2 e, em média, têm 886 

m2, tendo 100% de suas áreas construídas.  

Cinqüenta e sete por cento das empresas prestam serviço externo e têm a 

atividade galvânica como a principal.  Quarenta e três por cento possuem um setor 

galvânico, destas, 29% atendem às demandas internas e apenas uma realiza os 

dois tipos de serviço. 

Apenas uma das empresas trabalha dois turnos (horário comercial e noturno), 

as demais têm apenas um turno de trabalho (horário comercial). 

Os resultados quanto à carga horária mensal são apresentados na figura 10:  

 

 
  Figura 10 – Média mensal de horas trabalhadas 

  

As empresas trabalham, em média, 148 horas por mês.  Três delas(43%) 

trabalham cerca de 176 h/mês. 

Quanto maior a jornada, maior é a exposição dos trabalhadores e 

conseqüentemente do meio ambiente do trabalho. 

Quanto ao número de empregados e a qualificação destes, foram obtidos os 

resultados apresentados nas figuras 11 e 12: 
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  Figura 11 – Número de empregados de cada empresa 

  

Cinqüenta e sete por cento das empresas têm menos de dez empregados - em 

média, cinco.  As demais têm, em média, dezessete empregados.  

 
 Figura 12 – Qualificação dos trabalhadores 

  

Três das empresas contam com, pelo menos, um engenheiro no quadro 

técnico ou prestando consultoria.  Quanto maior o grau de instrução dos 

trabalhadores envolvidos no processo, melhores e mais adequadas são as práticas 

adotadas, tanto do ponto de vista ocupacional, quanto ambiental. 

Quanto ao tempo das empresas na atividade galvânica, foi obtido o resultado 

apresentado na figura 13: 
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  Figura 13 – Tempo que a empresa exerce a atividade galvânica (em anos) 

  

Uma empresa tem quase quarenta anos, outra tem trinta anos de atividade 

galvânica.  As demais: uma tem vinte anos, duas entre cinco e dez anos e uma tem 

dois anos.  Observou-se que as empresas mais antigas são mais resistentes a 

adoção de práticas ocupacionais e ambientais mais adequadas. 

 A figura 14 apresenta o resultado quanto ao tipo de atividade exercida.  
 

 
  Figura 14 – Atividade exercida 

  

 Três das empresas não são galvânicas, apenas possuem um setor galvânico. 

Dos itens do questionário que se destinavam à análise do processo, tais como, 

periodicidade de realização do processo, informações gerais do controle do 

processo e análises do banho obteve-se os resultados apresentados nas figuras 15 

e 16.  
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Figura 15 – Periodicidade de realização do processo 

   

Oitenta e seis por cento das empresas realizam a cromatização diariamente e, 

apenas uma, a faz três vezes por semana.  Conseqüentemente o potencial poluidor 

das que realizam o processo diariamente é maior.  

Foi observado que, em todas as empresas, as linhas de produção eram 

manuais, nenhuma semi-automática ou automática e isso gera uma maior exposição 

do trabalhador e potencial de poluição por despejos de produtos. 

Cinqüenta e sete por cento das empresas têm um setor de acabamento, 

incluindo o procedimento de pintura.  Isso gera uma outra fonte de exposição ao 

trabalhador, além de poluição ambiental.  

Quanto à realização da análise dos banhos, o resultado observado é 

apresentado na figura 16:  

 

 
  Figura 16 – Realização da análise do banho 

  

Setenta e um por cento das empresas realizam análises dos banhos na própria 

empresa e apenas uma envia amostras para análises externas.  Uma das empresas 

não respondeu .  Pelas condições das instalações das empresas e de suporte para 
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a realização destas medições, pode-se afirmar que a única empresa que realiza as 

análises dos banhos em laboratórios externos, possui resultados mais confiáveis. 

Quanto ao desenvolvimento das etapas do processo, foi observado que, para 

as camadas de conversão, nenhuma das empresas realiza fosfatização ou  

anodização, o que reduz os riscos ocupacionais e ambientais do processo.  Cem por 

cento das empresas, além da cromatização, realizam o polimento mecânico.  Cem 

por cento realizam a decapagem eletrolítica e uma delas a química. 

Com exceção de uma das empresas, que não respondeu, as demais fazem o 

controle de temperatura por resistências elétricas.  Nenhuma utiliza vapor ou 

refrigeração.  Isso favorece o processo (qualidade da deposição da camada), gera 

redução de custo (energia e outros insumos do processo), reduz a exposição dos 

trabalhadores e a emanação de névoas de ácido crômico para o ambiente, 

principalmente no processo do cromo duro. 

Com exceção de duas das empresas, uma que não respondeu e outra que não 

faz o controle, nas demais, o controle de agitação é na forma eletrolítica - nenhuma 

tem processo mecânico ou com ar comprimido.   Isso ajuda bastante no resultado da 

operação, pois resulta em depósitos mais uniformes, em menos tempo. 

Quanto ao tipo de fonte para o controle da tensão, as empresas utilizam 

apenas a resistência.  Nenhuma utiliza reostato.  Com o reostato o ganho em termos 

de controle do processo é maior, pois este controla melhor a passagem do calor 

para o banho e a resistência só aquece. 

Quanto as análises químicas e as análises de qualidade, os resultados são 

apresentados na figuras 17 e 18: 

 

 
  Figura 17 – Análises químicas realizadas 
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Todas as empresas possuem densímetros e 86% possuem termômetros, 

apenas uma possui pHmetro e cela de Hull, 43% possuem fita de pH, nenhuma faz 

titrimetria ou possui condutivímetro.  As empresas que possuem mais instrumentos, 

podem controlar melhor seu processo e com isso evitar perdas (desperdícios, 

exposições desnecessárias e aumento da poluição ambiental proveniente do 

processo). 

Quanto às análises de qualidade, 57% das empresas utilizam medidor de 

espessura, nenhuma faz ensaio de névoa salina, 29% avaliam a deposição com lupa 

e uma delas possui medidor de dureza.  A falta destas análises pode prejudicar a 

garantia da qualidade do serviço. 

 

Anásises químicas realizadas
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 Figura 18 – Análises de qualidade realizadas 
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7 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

 

7.1 Avaliação qualitativa 

 

A partir das respostas das questões relacionadas com riscos ambientais no 

questionário preliminar, tais como forma de abastecimento d’água, consumo mensal 

de água e de energia elétrica obteve-se os resultados apresentados nas figuras 19, 

20 e 21: 

 

 
Figura 19 – Abastecimento de água 
 

 
Figura 20 – Consumo mensal de água (m3) 
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Figura 21 – Consumo mensal de energia elétrica (kW) 
 

As empresas consomem, em média, 24 m3 de água por mês da rede pública e 

2.000 kW por mês.  Ambos os valores chegam a ser significativos.  Era esperado um 

consumo que superasse o que foi medido, tanto para água como para energia, já 

que estes são os principais insumos do processo de galvanoplastia.  Mas sempre há 

a possibilidade de melhorar a gestão destes insumos, tentando minimizar possíveis 

desperdícios.  

Dentre outras técnicas de minimização ou não-geração de despejos utilizadas 

no processo galvânico, pode-se citar que: 100% das empresas fazem a correção de 

pH, 71% fazem a filtração dos banhos, uma utiliza carvão ativado e 100% removem 

o material que precipita de contaminantes nos banhos.   

Outros processos de tratamento que não foram citados pelas empresas 

durante a pesquisa: lavagem em cascata, lavagem cíclica, análise da qualidade de 

lavagem, reutilização do efluente tratado, evaporação a vácuo, evaporação, 

eletrodiálise, eletrólise, ultra-filtração, micro-filtração, troca iônica e osmose reversa.   

Duas empresas utilizam o separador de água e óleo como técnica de 

minimização no tratamento de efluentes.  Isso contribui para minimizar a carga de 

poluentes que é lançada na rede pública de esgotos. 

Em 29% há a ocorrência de cianeto de cobre e ou de sódio na linha de 

produção, o que agrava riscos de acidentes e de contaminação ocupacional e 

ambiental. 
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Setenta e um por cento das empresas possuem tanques com isolamento 

térmico e apenas uma das empresas utiliza bolas de poliestireno ou polietileno para 

manter a temperatura do banho.  O isolamento térmico nos tanques beneficia o 

processo à medida que mantém a temperatura do banho, não contribuindo com a 

dispersão de calor para ambiente através das paredes do tanque e economizando 

assim, energia.  Já as bolas de poliestireno ou polietileno, além de manterem a 

temperatura do banho, minimizam a emanação de névoas ácidas para o ambiente. A 

figura 22 apresenta informações do processo (práticas e uso de equipamento ou 

sistema) e o número de empresa que fazem uso destes. 

 

 
Figura 22 – Informações do processo 

 

Outras informações constatadas a respeito do processo: apenas uma das 

empresas possui exaustor de teto e 71% destas possuem exaustores sobre os 

tanques.  Com exceção de uma, as demais empresas estão em locais abertos, 

porém cobertos.  A característica de possuir exaustores minimiza a exposição dos 

trabalhadores às emissões atmosféricas do processo e por conseqüência reduz a 

contaminação ambiental. 

As empresas consomem, em média, 50 kg de ácido crômico por ano e geram 

cerca de 5kg de lodo galvânico por ano, com cerca de 50% de umidade, valores 

bastante razoáveis em se tratando de micro e pequenas empresas.  O que agrava o 

potencial de danos ambientais, neste caso, é a destinação inadequada do lodo 

galvânico.  O resultado das empresas que forneceram a informação é apresentado 

na figura 23: 
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Figura 23 – Quantidade de lodo galvânico gerado (kg/ano) 
 

Nenhuma das empresas utiliza algum tipo de sistema de redução de umidade 

do lodo (leitos de secagem, sistema filtro-prensa dentre outros) ou armazena e trata 

esse lodo.  Apenas uma das empresas mantinha cerca de 8kg de lodo em um 

tambor e uma delas informou que descarta o lodo no lixo comum. 

Oitenta por cento das empresas utilizam a gasolina para o desengraxe das 

peças, uma delas utiliza removedor de tinta e a outra o óleo diesel.  As empresas 

que utilizam combustíveis como solventes para a remoção de resíduos nas peças 

agravam o potencial de danos aos trabalhadores e ao meio ambiente.  Os vapores 

emanados dos combustíveis na temperatura ambiente expõem trabalhadores a 

outros agentes de risco químico (benzeno, tolueno, xileno, n-hexano, etanol, 

metanol, dentre outros agressivos à saúde). 

Além do ácido crômico, fazem parte da lista de insumos de uma produção 

galvânica: gasolina ou óleo diesel, lixa e rebolo, grãos abrasivos de granulometrias 

diversas, cera abrasiva, ánodos diversos, ácidos muriático (HCl.H2O) e sulfúrico 

(H2SO4), solvente, desengraxantes, cianetos de sódio (NaCN) e de cobre (CuCN), 

sulfato de cobre (CuSO4.5H2O) e de níquel (NiSO4), catalisadores, cera para polir e 

outros.  A importância de se listar os insumos do processo reside no fato de se poder 

prever os ciclos de vida destes insumos e com isso, avaliar os riscos ocupacionais e 

ambientais que estes podem gerar à medida em que são utilizados em conjunto ou 

isoladamente. 

Nenhuma das empresas possui lavador de gases para ácidos e soluções 

alcalinas.  Equipamento de grande valor ambiental neste tipo de processo.  O 

lavador de gases minimiza as emissões atmosféricas contribuindo para uma maior 

qualidade do ar no ambiente de trabalho. 
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Todas as empresas aproveitam os despejos internamente, ou seja, a peça que 

sai de um banho, é lavada e em seguida a água dessa lavagem é adicionada neste 

banho.  Posteriormente, caso haja necessidade, a concentração do banho é 

corrigida.  Isso é bastante positivo, pois a empresa economiza água e minimiza a 

geração de efluentes. 

 

7.2 Avaliação quantitativa 

 

Nesta etapa, que constou na análise de amostras de efluentes colhidas após a 

lavagem das peças em cinco das sete empresas que participaram do estudo, 

obteve-se os resultados que são apresentados a seguir: 

 

Tabela 14 – Resultados da análise de cromo nas amostragens dos efluentes. 

Amostra 

Parâmetro 

A 

(mg/l) 

B 

(mg/l) 

C 

(mg/l) 

D 

(mg/l) 

E 

(mg/l) 

Cr trivalente 99 212 147 1868 49 

Cr hexavalente 1068 597 2095 16500 590 

Cr total 1167 809 2242 18368 639 

  

A figura 24 apresenta os resultados das análises de cromo trivalente, 

hexavalente e total no efluente das empresas. 

 

 
Figura 24 – Análise de Cromo no efluente  
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Pode-se observar que o limite de tolerância para o cromo total (menor que 0,5 

mg/l) foi excedido em até mais de 36.000 vezes.  O gráfico demonstra claramente a 

criticidade em que as empresas estão operando, principalmente a empresa D. 

Observa-se que, em todas as amostras, o cromo hexavalente,  apesar de mais 

instável, quando comparado ao cromo trivalente, ainda estava presente em maior 

concentração.  A menor concentração de cromo trivalente em todas as amostras 

decorre do fato do cromo hexavalente, presente no efluente amostrado, não ter tido 

contato posterior com nenhuma forma de matéria orgânica, o que acarretaria sua 

redução para cromo trivalente, evidenciando, também, que a amostra foi bem 

conservada.  

Os percentuais de cromo trivalente e cromo hexavalente presentes nas 

amostras dos efluentes das empresas A, B, C, D e E são apresentados na figura 25: 

 

 
Figura 25 – Percentuais de cromos trivalente e hexavalente nas amostras de efluentes  
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8 DIAGNÓSTICO OCUPACIONAL 

 

 

8.1 Avaliação qualitativa 

 

Setenta por cento das empresas tinham PPRA, PCMSO e exames 

ocupacionais atualizados.  As demais nunca os fizeram.  Cinqüenta e sete por cento 

tinham CIPA ou empregado designado para exercer os objetivos da NR-05.  

Quarenta e três por cento das empresas já promoveram algum treinamento em 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde – S.M.S. para seus empregados.  A falta destes 

programas gera uma não-conformidade legal para as empresas e impede que os 

trabalhadores usufruam o direito de conhecer os riscos do ambiente em que 

trabalham, bem como do seu estado de saúde e  dificultam a gestão por parte dos 

responsáveis.   

Das iniciativas de Segurança e Medicina do Trabalho das empresas foram 

obtidos os resultados apresentados nas figuras 26 e 27: 

 

 
Figura 26 – Iniciativas de segurança do trabalho 

 

 
Figura 27 – Iniciativas de medicina do trabalho 
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8.2 Riscos e agentes identificados 

 

Na avaliação qualitativa dos riscos nos locais de trabalho foram identificados os 

seguintes riscos e respectivos agentes: 

Físicos  - ruído, vibração, calor, umidade e radiação não-ionizante; 

Químicos  - poeira, fumo, neblina, vapor, névoa, substâncias, compostos ou 

produtos químicos em geral, graxa e gasolina; 

Biológicos  - bactérias, parasitas, protozoários e falta de limpeza/organização; 

Ergonômicos  - esforço físico intenso, arranjo físico inadequado, falta de 

treinamento, uso incorreto de ferramentas, postura incorreta, iluminação inadequada, 

levantamento e transporte manual de peso, assento inadequado provocando 

cansaço (mesa, cadeira, computador, suportes), vestimenta inadequada, trabalho de 

pé e trabalho sentado em banco ou cadeira inadequados; 

Mecânicos (de acidentes)  - eletricidade, piso escorregadio/inadequado, risco de 

impacto provocado por desprendimento de partículas nos olhos e na face, máquinas 

e equipamentos em funcionamento, armazenamento inadequado, falta de proteção 

coletiva, falta de extintores ou extintor sem validade, instalação elétrica inadequada, 

condições da edificação, depósito de inflamáveis e/ou explosivos, máquinas e 

equipamentos sem proteção. 

Apesar dos riscos químicos apresentarem apenas 21% dos agentes 

identificados para essa classe, conforme figura 28, estes representam os danos 

(acidentes e doenças - no âmbito ocupacional e prejuízos ambientais) que poderão 

ser gerados nos ambientes galvânicos.  

Atualmente, é mais difícil encontrar problemas dermatológicos causados pelo 

cromo, em razão da utilização dos equipamentos de proteção individual - EPIs, tais 

como, luvas de cano longo, avental, calçados de segurança e uniforme adequado 

com camisa de mangas e calças. 

Devido à exposição nos ambientes impregnados de névoas ácidas, muitos 

trabalhadores podem estar ingerindo os contaminantes atmosféricos nos momentos 

em que se alimentam ou consomem a água de bebedouros expostos nesses 

ambientes.  Assim, em muitas das galvânicas que foram avaliadas, a via digestiva 

deve ser tida como um importante fator a ser considerado. 

 



96 
 

 
Figura 28 – Qualificação dos riscos ocupacionais 

 

8.3 Avaliação quantitativa 

 

Os resultados da etapa de avaliação quantitativa de riscos nos locais de 

trabalho são apresentados nas figuras 29, 30, 31 e 32, com especificação do número 

total de trabalhadores da empresa que se distribuem nos postos de trabalho onde o 

agente de risco foi quantificado.  Isto exprime, de forma geral, a quantidade de 

pessoas que poderão estar expostas ao respectivo agente. 

 

8.3.1 Ruído 

 

Como as medições foram instantâneas e não há uma rotina estabelecida para 

o funcionamento destes equipamentos, a figura 30 representa o ruído produzido no 

ambiente se, em algum momento, todos os equipamentos estiverem funcionando 

simultaneamente.   

O ruído de impacto não foi identificado em nenhuma das empresas. 
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Figura 29 – Postos de trabalho com ruído excedente 
 

 
Figura 30 – Combinação dos “n” níveis de ruído e o limite de tolerância 

 

8.3.2 Calor 

 

 Na figura 31, é apresentado o número de trabalhadores da empresa que 

estão expostos aos referidos IBUTGs médios calculados. 

Pode-se observar que todas as empresas excederam o limite de tolerância do 

IBUTG de 26,7, em todos os postos de trabalhos medidos (100%). 
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Figura 31 – IBUTG médio das empresas e o limite de tolerância 

 

8.3.3 Iluminação 

  

Uma iluminação inadequada não é classificada exatamente como um risco nos 

ambientes de trabalho (PACHECO; QUARESMA; CAMACHO, 2002), porém, uma 

iluminação deficiente ou em excesso pode causar danos, tais como acidentes ou 

problemas de visão para os trabalhadores expostos. 

Na figura 32, para cada empresa consta o número de trabalhadores passíveis 

de exposição às condições apresentadas de atendimento à norma NBR 5413 entre 

parênteses. 

 

 

  Figura 32 - Atenção à Norma NBR 5413: Iluminação 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

• Em comparação ao diagnóstico desenvolvido pela CPRH em 1998, as 

condições adversas ambientais e ocupacionais foram mantidas; 

• Os resultados do diagnóstico ambiental - mesmo incipiente, pelo número 

diminuto de amostras - demonstraram o quanto um corpo d´água pode ser 

prejudicado se for receptor destes efluentes não-tratados nas empresas antes 

do lançamento final na rede de esgoto; 

• O ritmo das atividades, um tanto quanto artesanais e sem rotina definida, 

dificultou uma avaliação de ruído mais apropriada, utilizando, por exemplo, a 

dosimetria; 

• Através dos resultados das medições de ruído, percebe-se que é necessária a 

adoção de medidas de proteção coletiva e/ou de medidas administrativas que 

visem minimizar a exposição dos trabalhadores a esse agente de risco, além 

da adoção de EPIs, tais como, protetores auriculares, onde o tratamento 

preventivo não for suficiente para reduzir a exposição dos trabalhadores a 

níveis de ruído aceitáveis; 

• Todas as empresas necessitam adotar medidas que minimizem sobrecarga 

térmica (calor).  A ventilação dos ambientes já seria um bom início de um 

processo de melhoria contínua dos ambientes de trabalho; 

• Dos riscos citados, a iluminação, que na maioria dos postos de trabalho das 

empresas mostrou-se deficiente e/ou inadequada, poderá ser o de mais fácil 

minimização dos efeitos, considerando o baixo custo das soluções; 

• Pôde-se comprovar durante o estudo, a facilidade da minimização dos efeitos 

da iluminação inexistente/inadequada, quando o responsável por uma das 

empresas, após a primeira medição, resolveu eliminar o risco adequando a 

iluminação de todos os postos de trabalho.  Na visita subseqüente, a 

iluminação foi novamente medida e ficou comprovado que ela estava adequada 

em todos os postos; 

• Há de ser citada a importância do papel educacional do profissional que 

elabora programas de saúde e segurança do trabalho nas empresas.  É 

fundamental o auxílio de órgãos governamentais para mais ações de 

conscientização e orientação adequada sobre os riscos na atividade econômica 

exercida; 
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• Foi percebida a evolução das empresas pela adoção de procedimentos simples 

para uma maior proteção dos trabalhadores.  Os responsáveis pelas empresas 

aceitaram sugestões durante a realização do estudo, implantando: melhoria na 

iluminação, adequação da ventilação natural e local exaustora, uniformes e 

EPIs adequados para os trabalhadores; 

• Os limites de tolerância ocupacional estabelecidos, mesmo quando não 

superam os respectivos níveis de ação (50% do limite de tolerância), podem 

levar a danos na saúde dos trabalhadores mais susceptíveis; 

• A exposição contínua às névoas do ácido crômico pode causar a perfuração do 

septo nasal e câncer pulmonar, entre outros prejuízos à saúde dos 

trabalhadores; 

• Mesmo se considerarmos que o efluente lançado com altíssimas 

concentrações de cromo hexavalente será misturado a outros efluentes 

lançados diretamente na rede de esgotos e, conseqüentemente, diluído, isto 

ainda poderá representar uma condição de risco potencial se a estação de 

tratamento que recebe a carga a ser tratada não fizer a extração do cromo, 

pois, conforme já foi apresentado, o cromo mesmo em quantidades mínimas, 

pode apresentar riscos aos seres vivos; 

• Como as amostras de efluentes evidenciaram a grande concentração de cromo 

hexavalente, isso poderá significar a redução deste ao cromo trivalente quando 

o efluente lançado atingir a rede de esgoto doméstico, que é rica em matéria 

orgânica, cuja presença é uma condição primordial para que a redução 

aconteça – mas, fazem-se necessários outros estudos para comprovar se este 

fato acontece e como acontece. 

• Quanto ao funcionamento de medidas de proteção coletiva, pôde-se concluir 

que o Sistema de Ventilação Local Exaustora-SVLE é uma ferramenta 

extremamente eficaz, dentre as disponíveis no mercado para os profissionais 

de segurança e higiene do trabalho efetuarem o controle dos ambientes 

laborais das galvânicas e também como uma medida de proteção ambiental, se 

as emissões coletadas forem adequadamente filtradas e/ou retidas; 

• A eficácia do Sistema de Ventilação Local Exaustora-SVLE pode ser 

incrementada combinando com outras medidas de controle.   Entretanto, o 

sistema deve ser projetado, instalado e operado corretamente, se o objetivo é 
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obter a máxima eficiência.  Erros cometidos na fase de projeto geralmente 

requerem redimensionamento total com um custo equivalente ao inicial; 

• Todo Sistema de Ventilação Local Exaustora-SVLE deve ser checado após a 

instalação para que se tenha certeza de que atende às especificações do 

projeto e de que as concentrações dos poluentes estejam reduzidas aos níveis 

seguros desejados; 

• Pôde-se perceber que as empresas que possuíam um setor galvânico como 

parte de um outro processo que não apenas o de cromação destacaram-se 

com relação às melhores práticas ocupacionais e ambientais.  Seria mais 

comum estas empresas optarem por investir em seu processo-fim e não em um 

intermediário.  Estas empresas têm a vantagem de já terem uma visão de 

melhoria contínua do processo, através dos seus responsáveis 

• A falta de manutenção adequada de qualquer sistema de exaustão produzirá a 

degradação e a queda de eficiência dos equipamentos. 
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9 PROPOSIÇÕES 

 

9.1 Monitoramento ambiental e ocupacional 

 

• A função social da atividade acadêmica é aqui impulsionada pela proposição 

aos diversos órgãos fiscalizadores para a adoção deste diagnóstico como base 

para um completo monitoramento dos agentes químicos nos efluentes 

lançados, bem como, dos resultados da mistura destes na rede de esgoto e em 

estações de tratamento; 

• As empresas já costumam reutilizar as águas servidas da lavagem 

intermediárias das peças, pois, com isso, economizam água e demais insumos 

necessários ao processo e protegem o meio ambiente.  No entanto, a 

sistematização e a padronização desta prática precisam ser melhoradas 

continuamente; 

• Outra opção de grande valor para a proteção ambiental seria analisar a 

viabilidade de destinar o resíduo sólido proveniente do lodo galvânico obtido 

após a filtração da borra depositada no fundo dos tanques para siderúrgicas 

processarem o resíduo em suas aciarias com o objetivo de compor e adequar 

às propriedades das ligas de aço-cromo.  Nenhuma das empresas estudadas 

fazem uso dessa prática; 

• A condição de risco potencial que o efluente contaminado com cromo 

hexavante gera poderá ser mais bem avaliada através de uma matriz de 

freqüência x severidade; 

• Sugere-se um monitoramento ocupacional, que considere a interação 

simultânea dos agentes químicos presentes nas galvânicas, além de estudos 

ergonômicos mais aplicados e um bom gerenciamento de riscos, o que pode 

ser feito através de uma proposta de plano de ação junto às empresas; 

• A melhoria da iluminação nos postos de trabalho, por ser de baixo custo, 

poderia ser posta em prática imediatamente pelas empresas, a exemplo da 

empresa B, que corrigiu a iluminação e adequou 100% de seus postos de 

trabalho durante o estudo; 

• Apesar do estudo não ter contemplado a avaliação quantitativa ocupacional de 

agentes químicos, principalmente do cromo, incentiva-se a continuidade da 

pesquisa, complementando-a com esta etapa de campo; 
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• Sugere-se também um estudo de intervenção do ponto de vista da saúde do 

trabalhador, através da avaliação das concentrações dos contaminantes 

químicos existentes no ambiente de trabalho, do monitoramento biológico e das 

investigações otorrinonaringológica e dermatológica nos trabalhadores; 

• As constatações de poluentes existentes no ar do ambiente de trabalho das 

galvânicas que são provenientes dos processos de cromagem ou dos despejos 

– névoas ácidas, nos processos de decapagem e anodização; névoas alcalinas 

e cianídricas, nos processos de desengraxe eletrolítico, de zinco e de cobre 

alcalino; vapores e névoas de metais como cobre, zinco e níquel e as névoas 

de ácido crômico, provenientes dos banhos de cromo, e as dosagens 

encontradas nos fluidos biológicos dos trabalhadores, principalmente na urina, 

poderiam ser relacionadas com danos causados nas vias aéreas dos 

trabalhadores, na pele, nos olhos e em outros órgãos e serem de fundamental 

importância para sugerir intervenções no ambiente de trabalho, a fim de torná-

lo mais saudável e ambientalmente mais adequado; 

• Um dos aspectos fundamentais é a investigação.  Por meio dos exames 

médicos otorrinolaringológicos, incluindo a endoscopia nasal com a utilização 

de fibra ótica (este equipamento permite registrar em vídeo as lesões causadas 

pelos contaminantes químicos), para avaliar lesões nas vias aéreas superiores 

- que um exame de rotina não detecta - e a relação dessas lesões com o tipo 

de contaminante avaliado, função do trabalhador e tipo de processo galvânico; 

• A avaliação ou monitoramento biológico é um importante instrumento de 

complementação das avaliações ambiental e médica, podendo ser um 

indicador importante do nível de contaminação do trabalhador por agentes 

químicos em seu ambiente de trabalho; 

• Por outro lado, é de fundamental importância conhecer as principais vias de 

penetração do cromo no organismo, sua solubilidade em água, sua cinética, 

excreção e dinâmica.  É importante verificar as possíveis correlações das 

concentrações ambientais com o metabólito excretado pela urina ou existente 

no sangue ou no soro porque este metal é um micronutriente, ou seja, é um 

elemento importante nos processos metabólicos ocorridos no organismo; 

• Como contribuição para estes novos estudos aqui propostos, sugere-se a 

comparação dos valores de referência da população exposta e não-exposta, 

além de comparar estes valores aos valores de outros países, pois, pode haver 
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diferença significativa, em virtude, principalmente, dos hábitos alimentares e da 

condição social da população avaliada; 

• A sobreposição de atmosferas contaminadas com processos diversos de 

eletrodeposição pode potencializar os efeitos adversos dos agentes químicos.  

Sugere-se também o estudo da hipótese em um outro trabalho, além dos 

contaminantes que deverão ser avaliados nesses processos: névoas ácidas 

(clorídrica e sulfúrica), cobre, zinco, níquel e cromo. 

 

9.2 Adequações nos ambientes de trabalho das galvân icas 

 

• O papel da fiscalização é primordial para o funcionamento adequado destas 

empresas e todas as condições ambientais e laborais deveriam ser verificadas 

antes que as empresas entrassem em operação. Todo o processo deveria ser 

acompanhado com base na legislação ambiental, especificamente a que 

determina os procedimentos para o licenciamento ambiental; 

• Algumas medidas podem ser tomadas, tanto para se evitar acidentes, como 

para prevenir doenças ou melhorar o ambiente de trabalho. A seguir são 

listadas algumas considerações decorrentes das observações de campo, como 

sugestão para adoção pelas empresas participantes da pesquisa:  

 

Almoxarifado 

 

Os recipientes contendo cianeto devem ser colocados em local separado 

porque qualquer contato do mesmo com ácidos e com soluções de níquel, zinco, 

cobre e cromo (já que todas elas são ácidas, com exceção da de cobre alcalino) 

formam o gás cianídrico, que é letal.  A empresa deve possuir ampolas de nitrito de 

amilo, porque é o único antídoto em caso de acidente com cianeto. 

Este local deve ser bem-ventilado, com os galões e bombonas bem rotulados, 

evitando-se rótulos secundários, mas se for preciso estes devem ser escritos com 

clareza. 

Os recipientes ou bombonas contendo ácido nunca devem ser guardados em 

prateleiras altas. 

Deve haver somente uma pessoa responsável pelo almoxarifado e um 

substituto. 
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Todos os recipientes de produtos químicos perigosos devem ter rótulos. 

O depósito de produtos químicos deve permanecer fechado, de modo que os 

trabalhadores não sejam expostos a eles, ou o local de trabalho deve ser o mais 

distante possível das fontes. 

 

Controle automático de tempo, voltagem e amperagem 

 

Este controle produz peças de melhor qualidade, evitando-se prejuízos 

econômicos.  Esses controles também auxiliam no controle do processo, evitando 

assim, uma exposição desnecessária do trabalhador. 

 

Preparação das peças 

 

Os trabalhadores que preparam as peças (carga e descarga das gancheiras) 

deverão executar essa função em sala separada da área dos banhos.  Na maioria 

das vezes são submetidos à contaminação do ambiente pelos produtos químicos 

emanados dos banhos desnecessariamente. 

 

Proteções para os trabalhadores e atendimento a eme rgências 

 

A empresa deve sempre buscar a prevenção de doenças dos trabalhadores.  

Quanto à proteção respiratória poderá consultar o Manual de Proteção Respiratória 

que auxiliará na adequação ou no Tratado de Proteção Respiratória, Indústrias de 

proteção, tratamento e transformação de superfícies de São Paulo e o Programa de 

Proteção Respiratória (FUNDACENTRO, 1990; TORLONI, 1994). 

Outros equipamentos de proteção individual de necessária adoção no processo 

de galvanoplastia, são: calçado de segurança, luvas e avental (impermeáveis), 

uniforme (calça e camisa com mangas), óculos de segurança e protetor auricular. 

Faz-se necessário um chuveiro de emergência e lava-olhos no setor de 

decapagem, local em que se trabalha com ácidos minerais bastante concentrados.  

Em caso de acidente, o chuveiro é de fundamental importância nos primeiros 

socorros à vítima.  Esses equipamentos não foram encontrados nas galvânicas 

avaliadas durante etapa da avaliação preliminar. 
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Normas, procedimentos e treinamento 

 

Selecionar equipamentos e procedimentos que diminuam os riscos químicos 

para os trabalhadores.  Onde seja possível, utilizar produtos químicos menos 

perigosos. 

Fornecer, individualmente, instruções por escrito e com ilustrações a quem 

trabalha com produtos químicos perigosos.  Instruções seguras e tabelas de dados 

sobre segurança de produtos químicos devem estar em idiomas de fácil 

compreensão para os trabalhadores e prontamente acessíveis no local de trabalho. 

Providenciar treinamentos para os trabalhadores que lidam com produtos 

químicos.  Explicar detalhadamente as instruções dos materiais escritos para o 

treinamento. 

 

Proteção de máquinas e equipamentos 

 

Instalar grades protetoras nos esmeris e nas politrizes para proteger os 

trabalhadores de possíveis acidentes.  Além disso, instalar sistema de exaustão nas 

politrizes para a captação dos materiais particulados existentes nesta etapa.   

 

Condições ergonômicas 

 

Devem ser adotadas medidas simples para assegurar o desenvolvimento da 

atividade de forma mais confortável, visando a prevenção de prejuízos à saúde dos 

trabalhadores.  Dentre estas medidas podem ser citados o rodízio para as atividades 

mais repetitivas e a adoção de cadeiras adequadas. 

 

Eficácia das medidas 

 

As medidas de controle adotadas deverão ser avaliadas considerando os 

dados obtidos na avaliação e no controle médico previsto na NR-07.  O PPRA 

deverá ter ações integradas com o PCMSO. 
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Outras medidas de melhoria 

 

 As tabelas 15, 16 e 17 apontam outras medidas de melhoria contínua que 

poderão ser adotadas. 

Tabela 15 – Sugestões para melhorias na atividade de galvanoplastia relativas ao processo 

 Item avaliado Não conformidades Adequações sugeridas 

 

 
 
 
Layout 

- disposição dos tanques não é 
adequada a seqüência operacional do 
processo, ocasionando uma 
movimentação em zigue-zague 

- otimização da seqüência operacional do 
processo, permitindo uma melhor visão do sistema 
e o escoamento livre da produção 
 

 

 - distância entre os tanques provoca 
respingos da solução carreada pelas 
peças para o piso 

- divisão adequada do espaço entre os banhos e 
os tanques de lavagem, minimizando respingos 

P
R

O
C

E
S

S
O

 Melhoria das 
práticas 
operacionais 

 Objetivo: 
- redução do arraste de líquidos dos banhos 
- melhoria da eficiência das lavagens 
- redução do consumo de água 
- recuperação e reciclagem dos insumos 
- redução de uso de matérias-primas tóxicas 

 

Revestimentos de 
parede 

- paredes danificadas pelos produtos 
químicos presentes no banhos 
- falta de proteção anti-corrosiva 

- uso de proteção anti-corrosiva nas paredes, pelo 
menos até a altura dos banhos, de modo a 
minimizar o ataque dos produtos químicos neles 
contidos e facilitar a limpeza 

 

Arraste de soluções - altas velocidades de retirada das 
peças, viscosidade da solução, baixo 
tempo de drenagem aliados a posição 
inadequada de peças nas gancheiras e 
falta de treinamento  do operador. 

- uso de agentes tensoativos, 
- instalação de sistemas de sopramento de ar  
- instalação de placas defletoras 
- melhoria de posição das peças 
- aumento do tempo de drenagem (15 segundos – 
ideal) 

Fonte: PACHECO, QUARESMA e CAMACHO, 2002 

 

Tabela 16 – Sugestões para melhorias na atividade de galvanoplastia relativas ao meio ambiente 

 Item avaliado Não conformidades Adequações sugeridas 

M
E

IO
 

A
M

B
IE

N
T

E
 

Destinação dos 
efluentes líquidos 

- não há segregação de efluentes 
- problemas de vazamentos e alto risco 
de acidentes 
- ausência de sistema de contenção 

- segregação de efluentes com linhas 
diferenciadas por cores 
- instalação de sistema de contenção de 
derramamentos e vazamentos 

Fonte: PACHECO, QUARESMA e CAMACHO, 2002 
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Tabela 17 – Sugestões para melhorias na atividade de galvanoplastia relativa à segurança 

 Item avaliado Não conformidades Adequações sugeridas 
 

Iluminação Ausência de janelas o que exige o uso 
de iluminação artificial 

- instalação de janelas 
- uso de cor clara nas paredes 
- distribuição das lâmpadas fluorescentes 
- aplicação de telhas translúcidas 

 

Instalação elétrica 

- instalações precárias 
- estrutura metálica corroída 
- fios expostos, aumentando o risco de 
acidentes 

- instalação de barramentos elétricos resistentes e 
que possibilitem a mudança de layout 
- implantação de programa de manutenção 
preventiva 
- sinalização de risco 

S
E

G
U

R
A

N
Ç

A
 

Pisos 

- infiltrações 
- danos as fundações do prédio 
- contaminação do local de trabalho 
- contaminação do meio ambiente 

- instalação de drenos e canaletas 
 
- instalação de impermeabilizantes ou piso 
adequados e antiderrapantes, como, por exemplo, 
de polipropileno. 

 

Ventilação 

- ausência de ventilação natural 
 
- ventilação artificial ineficiente 
 
- sistema de exaustão mal projetado 

- instalação de sistemas de ventilação natural e 
artificial bem projetados 
- instalação de sistemas de captação, exaustão e 
lavagem de gases gerados nos banhos quentes 
- instalação de sistemas de exaustão eólicos 
- adotar o pé direito maior que 5,0m apesar da 
legislação exigir que seja superior a 3,0. 

 
Proteção de 
máquinas e 
equipamentos 

- equipamentos e fixação destes ao 
piso danificados pelas soluções de 
polimentos das peças e névoas dos 
banhos 
- falta de manutenção preventiva 

- instalação de sistema de captação dos líquidos 
gerados no polimento e secagem das peças, 
evitando que escorram sobre os equipamentos; 
- proteger peças móveis de máquinas e 
equipamentos. 

Fonte: PACHECO, QUARESMA e CAMACHO, 2002 
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CROMAGEM NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE 
CARTILHA 

 

Ácido crômico 

 

O ácido crômico é um ácido forte e um poderoso agente oxidante. Quando em 

contato com a pele, soluções concentradas podem destruir os tecidos do corpo e 

causar sérias queimaduras . Quando em contato com os olhos, podem causar 

perda de visão , se não houver tratamento adequado imediato.  Tem ação corrosiva  

sobre a pele e mucosas, agindo principalmente sobre as mãos, antebraço e mucosa 

do septo nasal. 

Soluções diluídas são menos perigosas, mas têm ação irritante em contato com 

as mucosas e pele.  O ácido crômico não é absorvido pela pele intacta, mas pode 

causar ulceração (ferimento)  na pele machucada. 

O ácido crômico não deve ser colocado em contato com materiais oxidáveis. 

 

Ácidos: Prevenção e Controle 

 

Quando se trabalha com ácidos deve-se cuidar para que haja uma ventilação 

adequada  no local de trabalho. 

As pessoas devem usar roupas protetoras de borracha , incluindo luvas e 

óculos de segurança, para evitar respingos do ácido  na pele ou olhos. 

Nas proximidades do local onde se manuseiam ácidos, deve existir chuveiro 

de emergência  e lava-olhos  para casos de emergência. 

Devem ser realizados treinamentos , indicando as técnicas de manuseio e os 

riscos envolvidos no uso de cada ácido. 

Quando o controle de engenharia é impraticável para manter a concentração 

abaixo dos limites de tolerância, devem ser usados respiradores com filtro 

químico , específicos para cada ácido. 

Os recipientes que contêm ácidos devem ser mantidos hermeticamente 

fechados e com rótulos de identificação. 

As pessoas que acusem enfermidade pulmonar, renal ou da pele não devem 

trabalhar com ácido crômico .  As pessoas com problemas no sistema nervoso 

central e rins devem ser excluídas do manuseio com ácido oxálico.  Não devem 

lidar com o ácido sulfúrico, pessoas com enfermidade pulmonar. 


