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RESUMO

Devido aos danos de saúde e problemas ambientais causados pelos metais cádmio (Cd) e
chumbo (Pb) utilizados na produção de joias, semijoias e adornos, vem aumentando o número
de pesquisas relacionadas à substituição desses metais. Dentre essas pesquisas, um banho
de folheação 18 quilates (K) isento de Cd na composição de sua liga foi proposto, e está sendo
usado em algumas empresas. No entanto, é necessário verificar sua eficiência em diferentes
peças. Assim, este trabalho realizou a avaliação dos processos de folheação 18K com e sem
Cd na composição de sua liga, analisando a resistência à corrosão e a dureza da
eletrodeposição do processo de folheação, a fim de compará-los em anéis e pingentes. As
peças que foram avaliadas passaram inicialmente pelo processo de preparação da superfície
onde foi realizado o tratamento mecânico e químico. Com a superfície preparada para
eletrodeposição as peças passaram pelos banhos de cobre (Cu) alcalino, Cu ácido, níquel
(Ni), pré-ouro (Au), folheação e cor final. No processo de folheação 18K foi realizada a
deposição de 7 e 15 milésimos de Au em anéis e pingentes onde metade das amostras foram
folheadas pelo processo com Cd em sua liga e a outra metade foram folheadas pelo processo
isento de Cd. A avaliação foi realizada por análises de resistência a corrosão através dos
métodos de névoa salina, de imersão em uma solução corrosiva e de sudorese, já a análise
de dureza foi realizadas através do método de durômetro de lápis Wilburn e a resistência à
abrasividade foi avaliada através de testes tribológicos. Após a finalização dos testes, as
peças passaram por uma avaliação por lente de aumento para melhor visualização dos danos
causados, facilitando a comparação. Além disso, avaliou-se o custo dos processos realizando
orçamentos com empresas que fornecem os processos. Os resultados obtidos mostram que
a resistência à corrosão de ambos processos de folheação são equivalentes e que o processo
isento de Cd possui menor resistência a abrasividade, porém os resultados foram aceitáveis.
Porém o custo do investimento da empresa, para a montagem do processo isento de Cd é
5,76 vezes maior que o custo do processo tradicional. Dessa forma, o processo de folheação
de Au isento de Cd está apto a ser utilizado pela indústria a fim de atender a portaria n° 123
do INMETRO.
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ABSTRACT
Due to the environmental problems caused by cadmium (Cd) and lead (Pb) (metals) used in
the production of jewelry, semi-jewels and adornments, the number of researches related to
the replacement of these metals has been increasing. Among the researches an 18 K
cadmium-free plating bath was developed, however it’s necessary to check its efficiency on
different pieces. Therefore, this work carried out the evaluation of 18K plating processes with
and without Cd in the composition of the alloy, analyzing the corrosion resistance and hardness
of the electrodeposition from the plating process in order to compare them on rings and
pendants. The pieces that were evaluated passed initially throught the surface preparation
process Where the mechanical and Chemical treatment was carried out. With the surface
prepared for the electrodeposition, the pieces passed through copper (Cu) alkaline, Cu acid,
nickel (Ni) and gilding. In the 18K plating process, 7 and 15 thousandths was deposited in rings
and pendants, where half ps the samples were be plated with process with Cd in it’s alloy and
the other half were be plated by the Cd-free process. The evaluation was carried out by
corrosion resistence tests through the salt spray, immersion in a corrosive solution and
sweating methods, while the hardness analysis was carried out through the Wilburn pencil
durometer method and the abrasion resistence was evaluated throught of tribological test. After
finish the tests, the pieces underwent na evaluation throught a magnifying glass fo better
visualization of the damage caused, making it easier a compison. Moreover, the cost of the
processes was evaluated by making budgets with companies that supply the processesThe
results obtained were that the corrosion resistance of both plating processes are equivalente
and that the Cd-free process has less resistance to abrasion, but the results were acceptable.
However, the company’s investment cost for assembling the Cd-free process is 5,76 bigger
than cost of the raditional process. Thus, the Cd-free Au plating process is able to be used by
the industry in order to comply with INMETRO Ordinance N° 123.

Keywords: Cadmium. Corrosion. Hardness. Electrodeposition. Plating. Electroplating.
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1 INTRODUÇÃO

É possível saber da existência de adornos feitos de metais preciosos na história
da humanidade desde o período arcaico, onde figuras históricas sempre buscaram
demonstrar sua riqueza e seu poder utilizando-os (SANTIN; DALMORO, 2020).
Em 1805, Luigi Brugnatelli, com uma pilha voltaica, realizou a eletrodeposição
de ouro (Au). 40 anos após isso, John Wright utilizou o cianeto de potássio (KCN)
como eletrólito para depósito de Au e prata (Ag) com a utilização de uma corrente
elétrica. A partir disso, desenvolveu-se processos de eletrodeposição de outros metais
(BERTORELLE, 1977). A eletrodeposição de metais sobre as peças brutas, realiza
uma proteção superficial contra a corrosão, dando maior durabilidade à peça, porém
a camada eletrodepositada necessita de uma certa dureza, para que com o atrito não
ocorra danos a superfície (OLIVIA, 2007).
O processo de corrosão ocorre com a transferência de elétrons do átomo de
um metal ou de uma liga metálica para átomos presentes no meio, geralmente as
reações ocorrem com átomos de O2, CO2, H2, entre outros (WIERCINSKI, 2015).
Essas alterações na estrutura eletrônica do material prejudicam o desempenho do
mesmo (DE BARROS, 2016).
A dureza é definida como a resistência ao desgaste abrasivo e a resistência
das partículas à abrasão. Ao exceder o limite de resistência à abrasão ocorre o
rompimento da camada superficial. Segundo a norma ASTM-G40 (2001), o desgaste
abrasivo é a perda de massa gerada pelo atrito com superfícies duras. O desgaste
causado pelo atrito com superfícies mais duras com pode ser classificado como
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desgaste de alta tensão, onde o atrito ocorre até a superação do limite de resistência,
causando fraturas na camada superficial ou pode ser classificado como desgaste de
baixa tensão, quando o atrito realizado na superfície da peça causa apenas uma
deformação plástica (COLAÇO, 2021).
No processo produtivo das joias e semijoias estão envolvidos processos de pré
tratamento mecânico e químico e a sequência de banhos que realizam a
eletrodeposição de metais (VAZ, 2009). No processo de tratamento mecânico é
realizado o melhoramento da superfície das peças brutas (PEDRO, 2013). Após isso,
as peças passam pelo tratamento químico, também conhecido como desengraxe
eletrolítico (PUGAS, 2007), que tem como propósito a remoção impurezas presentes
na superfície das peças, permitindo a eletrodeposição dos metais (SILVA, 2020).
A eletrodeposição dos metais é realizada através de uma eletrólise, onde com
a corrente elétrica de fonte contínua aplicada em uma solução com sais iônicos,
denominada banho, realiza-se a transferência de elétrons do polo positivo (ânodo)
para o polo negativo (cátodo) (OLIVIA, 2007).
A primeira etapa de eletrodeposição é o cobre (Cu) alcalino que permite uma
melhor aderência na peça (PUGAS, 2007). Após o processo de Cu alcalino é realizado
o processo de Cu ácido, responsável por dar nivelamento e brilho em peças
aumentando também a ductilidade (PEDRO, 2013; VALANDRO et al., 2019). Como
processo posterior ao de Cu ácido, utiliza-se a niquelagem, seu depósito tem função
de nivelar a superfície das peças e de selar a camada de Cu, devido a sua resistência
à oxidação (BENVENUTI, 2017; MOREIRA, 2010). Como complemento final de joias
e semijoias é utilizado a douração, que é composto por três etapas. A primeira delas
é o pré-Au, onde é depositada uma fina camada de Au, realizando o selamento das
camadas antecedentes (BENEDETTO et al., 2015). A segunda etapa é denominada
folheação, etapa onde é realizada a eletrodeposição de camadas espessas de Au,
sendo a maior responsável por parâmetros como a resistência à corrosão e dureza
(JORGE, 1993). A folheação pode ter como depósitos ligas de 10K, 14K, 18K, 22K ou
24K (RICK, 2016). E o complemento da douração se dá pela cor final, onde é realizada
a eletrodeposição de mais uma fina camada de Au, com o intuito de dar a tonalidade
desejada pelos clientes (JORGE, 1993).
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Dentre os metais que compõe as ligas metálicas dos processos de folheação
está o cádmio (Cd), que por sua vez é classificado como um metal pesado,
considerado um dos maiores problemas de mutações no meio ambiente sendo citado
em todas as listas de agências ambientais do mundo como muito perigoso
(GUIMARÃES et al., 2008; LIMA, 2017; RICK, 2016).
Nas ligas metálicas o Cd é utilizado para proporcionar proteção catódica às
joias e semijoias, favorecendo a resistência à corrosão e a dureza das peças,
realizando o controle dos nêutrons da solução (SOUZA, 2003; JESUS, 2009).
Devido aos problemas causados pelo Cd no meio ambiente, o Instituto Nacional
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) realizou um estudo sobre o
mesmo, definindo um limite de 0,01% de Cd nas peças, o estudo resultou na criação
da portaria n° 123 do INMETRO de 16 de fevereiro de 2021, que iguala as
concentrações limites para comercialização interna no país com as concentrações
exigidas pela União Europeia (EU). Isso fez com que as indústrias de joias e semijoias
buscassem alternativas, para isso realizam-se testes para saber se as joias e
semijoias sem a presença de Cd em sua liga possuem a qualidade igual, inferior ou
superior que as joias e semijoias com a presença de Cd e se é necessário a otimização
desse processo.
Sabe-se que o Cd pode causar danos ao meio ambiente e à saúde humana,
devido a isso, busca-se a substituição de processos de folheação de Au com Cd na
composição de sua liga. Para garantir a qualidade do produto final é necessário avaliar
o processo de folheação de Au isenta de Cd e comparar as características do produto
final para validação do processo.

1.1 Objetivo geral
O objetivo geral da pesquisa foi avaliar se a ausência de Cd no processo de
folheação de Au de joias e semijoias influencia nas características do produto final em
comparação ao processo contendo esse metal em sua liga.
1.2 Objetivos específicos

14

a)

Desenvolver um procedimento de folheação sem a presença de Cd na

composição de sua liga para aplicação em 38 peças como brincos, anéis, gargantilhas
e pulseiras.
b)

Comparar as propriedades de resistência à corrosão das amostras, a dureza,

a abrasividade e a coloração do produto final em relação ao método tradicional de
folheação.
c)

Avaliar o custo financeiro do novo processo em relação ao tradicional.

1.3 Estrutura
O trabalho está estruturado em cinco capítulos.
O primeiro capítulo consiste em uma apresentação introdutória ao contexto da
situação legislativa sobre a utilização do metal Cd dentro do mundo industrial, de seus
impactos causados ao meio ambiente e dos possíveis problemas causados na saúde
de consumidores de bijuterias, joias, utensílios e de eletrônicos.
O segundo capítulo compreende a revisão de literatura que incide nos
conceitos, trazendo as referências de autores fundamentando o desenvolvimento do
trabalho e da proposta de formulação do mapa conceitual dos processos galvânicos
até a inserção do Cd e possíveis danos à saúde dos seres vivos, como estratégia de
desenvolvimento de competência das partes interessadas, na perspectiva de
encontrar soluções na área.
O terceiro capítulo evidencia a metodologia utilizada na elaboração deste
estudo.
O quarto capítulo apresenta os resultados dos testes e sua discussão.
Ao final apresenta-se a conclusão e as referências bibliográficas consultadas
para a fundamentação do trabalho.
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2 REVISÃO TEÓRICA

2.1 História da galvanoplastia e da indústria da semijoia em Guaporé
Pode-se dizer que os adornos de grande valor estão presentes na história
desde pelo menos o período arcaico, onde utilizava-se adornos de alto valor como
amuletos, itens de beleza e simbolizando poder. Assim, sucessivamente todos
impérios posteriores seguiram a tradição, reis, rainhas, principais guerreiros dos
impérios e figuras históricas utilizavam adornos e joias para demonstrar o seu poder
sobre os demais (SANTIN; DALMORO, 2020).
A galvanoplastia, foi desenvolvida por Luigi Galvani, no século XVIII, tornou-se
conhecida historicamente em 1805, quando Luigi Brugnatelli, realizou uma
eletrodeposição de Au utilizando pilha voltaica, trabalho que já havia sido descoberto
por Allessandro Volta, em 1800, que foi recusado pelo Ditador Napoleão Bonaparte.
Por volta de 1845, John Wright, realizou a deposição de metais pelo método de
imersão, após descobrir que o KCN era um eletrólito adequado para a prática em
processos de Au e Ag a partir de uma solução onde aplica-se uma corrente elétrica,
denominada eletroquímica. Com o desenvolvimento da eletroquímica e sua relação
com o processo de galvanoplastia, outros processos de metais não decorativos, como
Ni, Cu, latão, zinco (Zn), estanho e diversas ligas metálicas foram adaptados ao
comércio (BERTORELLE,1977).
João Pasquali, um imigrante italiano, estabeleceu-se em Guaporé e fundou a
primeira joalheria e indústria de joias do município a ter produção em grande escala,
o método de produção utilizado era o chapeado mecânico. Por volta de 1980, a
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empresa Girelli Joias, apresenta a galvanoplastia à Guaporé. Uma nova tecnologia
alemã, mais barata que o chapeado e mais prática, onde com a ação química, as
peças brutas recebem camadas de metais (SANTIN; DALMORO, 2020).

2.2 Parâmetros que definem a qualidade de uma joia e semijoia
2.2.1 Resistência à corrosão
A corrosão baseia-se em uma transferência de elétrons do átomo de um metal
ou de uma liga metálica para átomos presentes no meio. Essa deterioração também
é conhecida como oxidação. A oxidação pode acontecer de forma forçada, como
ocorre em células eletrolíticas quando o ânodo perde seus elétrons para o cátodo,
como também pode acontecer de forma natural (WIERCINSKI, 2015).
A oxidação ocorre na superfície do material causando alteração na sua
estrutura eletrônica, prejudicando o desempenho do material na função que o material
será empregado (BARROS, 2016), pois reduz a resistência mecânica, a condutividade
elétrica, coeficiente de dilatação, entre outros (IGNATOWITZ, 2015). É muito comum
que esse tipo de corrosão ocorra em metais de menor valor, por serem mais instáveis,
por esse motivo as camadas finais dos processos de galvanização, sempre são
compostas por metais como Au, Ag, cromo (Cr) e Zn (HOINKIS, 2015).
A corrosão, também chamada de ferrugem, provoca problemas em
construções, em equipamentos e em até meios de locomoção. Isso ocorre quando os
metais reagem com os meios que se encontram, comumente essas reações ocorrem
com átomos de O2, CO2, H2, entre outros. Esse processo costuma ser acelerado
quando existem meios externos influenciando a reação, como por exemplo, navios
expostos a água salina, construções com sua base enterrada, etc. Devido a essa ação
da corrosão, prejudica diretamente as suas estruturas, que por sua vez necessitam de
consertos ou substituição (WIERCINSKI, 2015). Em 2015, o custo gerado por
restaurações e trocas de equipamentos e estruturas devido a corrosão atingiu valores
acima de 3% do PIB mundial (HAYS, 2015).
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A importância da galvanização se dá pois a camada de revestimento passa a
ser um ânodo para o metal revestido, que por sua vez realizará a troca de elétrons
com a camada protetora que não permitirá a perda de elétrons pois agirá como um
selante (PUGLIESI; TRINDADE, 1986). Na Figura 1 está representado o ciclo dos
metais, desde sua extração como minério, utilização na indústria e degradação.
Figura 1 - Representação do ciclo dos metais, extração, utilização na indústria e
degradação

Fonte: Wiercinski, 2015.

2.2.2 Dureza e resistência a abrasividade
Segundo Tantbirojn et al. (2000), existe uma correlação positiva entre a dureza
superficial e a resistência à fratura. Assim, Colaço (2021) cita que para a determinação
da resistência a abrasividade deve-se levar em conta qual o tipo de abrasivo que
causou danos e o nível de pressão exercida para que houvesse desgaste abrasivo na
superfície do material. A norma ASTM-G40 (2001) define desgaste abrasivo como
“perda progressiva de massa resultante da interação entre partículas ou asperezas
duras que são forçadas contra uma superfície”.
O desgaste abrasivo pode ser classificado como desgaste de alta tensão ou
desgaste de baixa tensão. Quando classificado como desgaste abrasivo de alta
tensão, a abrasão ocorre até que o limite de resistência das partículas seja excedido,
ocorrendo o rompimento da camada de superfície. Quando classificado como
desgaste abrasivo de baixa tensão não ocorre a fratura da camada de superfície
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(COLAÇO, 2021). Quando não ocorre o rompimento da camada superficial pode-se
classificar o dano causado pela abrasividade como deformação plástica. Se a
deformação plástica for classificada como severa pode causar microcortes (micro
rasgamentos) na superfície, o que pode ser resultado de uma camada superficial mole
ou de uma alta tensão aplicada (STACHOWIAK; BATCHELOR, 1993; HUTCHINGS,
1992). Materiais com camadas de superfície frágeis, quando expostos a altas tensões,
tem como resultado o rompimento de sua camada superficial (COLAÇO, 2021).

2.3 Processo produtivo de semijoias
No processo produtivo de adornos, joias e semijoias estão envolvidas etapas
de pré tratamento mecânico e químico e sequência de banhos que promovem a
eletrodeposição de metais (VAZ, 2009). A lavagem é fundamental entre todos os
processos, pois a lavagem entre os processos diminui o risco de ocorrer arraste de
sais de um processo a outro, evitando qualquer tipo de contaminação, mantendo a
integridade e qualidade nos processos onde ocorre o revestimento (PONTE, 2000).
A Companhia Pernambucana de Recursos Hídricos (CPRH) (2001) apresenta
um fluxograma de um processo de galvanoplastia genérico e os resíduos e efluentes
gerados pelo processo (Figura 2).
Figura 2 - Fluxograma de um processo de galvanoplastia genérico e seus resíduos e
efluentes gerados.

Fonte: adaptado de CPRH (2001).
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2.3.1 Preparo da superfície para eletrodeposição
A etapa de preparo da superfície para que a eletrodeposição ocorra, consiste
em limpar as peças com processos que eliminam impurezas e corrigir imperfeições da
peça (CPRH, 2001).

2.3.1.1 Tratamento mecânico
O tratamento mecânico tem como objetivo promover um melhor acabamento
das superfícies das peças realizando a correção de imperfeições da superfície e
removendo manchas do metal bruto, para posterior eletrodeposição de metais. Devido
ao atrito promovido pelos métodos de tratamento mecânico, tem-se também uma
limpeza da superfície das peças, ocorrendo a remoção de poeira, óleo, ferrugem,
graxas, cascas de fundição, carepas de recozimento e outras impurezas. A superfície
do objeto que sofrerá a eletrodeposição de metais deve estar em seu melhor estado
possível para que o acabamento do produto final seja de ótima qualidade (PEDRO,
2013).
De acordo com Pedro (2013), o processo de tratamento mecânico é realizado
em quatro etapas. A Figura 3 apresenta o fluxograma do processo normalmente
adotado em indústrias galvânicas em seus processos produtivos.
Figura 3 - Fluxograma do processo normalmente adotado em indústrias galvânicas.

Fonte: Adaptado de Pedro (2013).

Na primeira etapa do tratamento mecânico, denominada escovação é removido
óxidos residuais. Na segunda etapa, conhecida como lixamento, ocorre a remoção de
rebarbas e de camadas mais profundas de óxido que não foram removidos na primeira
etapa do tratamento mecânico. O polimento é utilizado para que a superfície da peça
fique mais lisa, permitindo que o acabamento final da peça seja de melhor qualidade
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(PERINI, 2016). O jateamento é considerado um processo complementar a todos os
processos, pois auxilia na remoção das impurezas que estão soltas, mas que são se
desprenderam totalmente das peças (CPRH, 2001).

2.3.1.2 Tratamento químico
Como tratamento complementar de limpeza, a peça deve ser submetida a um
tratamento químico, a escolha do método de limpeza a ser utilizado vai depender dos
tipos de metais que serão recobertos, a finalidade do revestimento, quantidade de
impurezas na superfície das peças e condições de trabalho da empresa, o método de
limpeza mais utilizado é o desengraxamento eletrolítico, no qual geralmente se
utilizam compostos de cianetos, fosfatos, hidróxidos e carbonatos, mas também pode
ser utilizado solventes orgânicos ou por ultrassom (PUGAS, 2007). Para o processo
de desengraxamento eletrolítico ter um bom desempenho, a solução deve estar
aquecida a 50°C, a tensão deve estar programada em 2,5 V e o tempo de desengraxe
deve ocorrer por pelo menos 3 minutos (SILVA, 2020).
O propósito para o desengraxamento eletrolítico no processo galvânico é
permitir uma melhor eletrodeposição dos metais e ligas metálicas nas peças. Essa
limpeza tem como objetivo remover toda a sujeira presente na peça, costuma ser feito
através de desengraxamento e ou decapagem. A limpeza torna-se necessária para
remoção da camada protetora, normalmente óleos e ou vernizes, que evitam a
corrosão e oxidação da peça. Uma limpeza inadequada compromete o processo de
acabamento (SILVA, 2020).
O desengraxe pode ser feito através de solventes orgânicos, que podem ser
diretos, emulsificantes ou bifásicos, com produtos ácidos ou com produtos alcalinos.
Uma superfície limpa, preparada para a fase de eletro deposição, permite um
escorrimento da água, na Figura 4 é possível observar uma chapa pronta para a
utilização (SILVA, 2020).
Figura 4 – Chapa pronta para utilização. Onde (A) representa a chapa com tensão
superficial antes do desengraxe e (B) representa a chapa sem tensão superficial após
o desengraxe
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Fonte: Do autor (2021).

Quando a peça é imersa no desengraxante eletrolítico, ocorre uma reação de
oxidação da água formando O2 e H2 no ânodo (Equação 1). No cátion, é formado H2
(Equação 2), que se desprende induzindo que ocorra a remoção das impurezas nas
peças, as reações estão descritas a seguir (PUGAS, 2007).
2 H 2 O = O2 (g) + 4H + + 4e−

4H + + 4e− = 2H2+ (g)

(ânodo)

(1)

(cátodo)

(2)

Após a passagem pelo desengraxante e por banho galvânicos a peça passa
por tanques de lavagem e sequencialmente em um processo de ativação, nesse
processo a solução pode conter ácido sulfúrico (H2SO4) ou ácido clorídrico (HCl) com
concentração de 10%, para a realização da neutralização da superfície da peça,
removendo óxidos e impurezas (PUGAS, 2007) e realizando a ativação da peça, que
ao passar pelo desengraxante eletrolítico teve uma passivação de sua superfície,
permitindo uma aderência melhor nos processos de eletrodeposição de metais,
evitando descasques (MARTINS, 2009).

2.4 Eletrodeposição de metais
A eletrodeposição de metais é dada através de uma célula eletrolítica, que
promove a eletrólise, onde uma corrente elétrica com fonte contínua realiza a
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transferência de elétrons de um polo positivo, denominado ânodo, para um polo
negativo, denominado cátodo (OLIVIA, 2007). No processo de eletrólise, ocorre uma
redução dos íons metálicos no cátodo e uma oxidação no ânodo (MIRANDA, 2015).
O ânodo comumente utilizado nos processos é do mesmo metal dos sais
iônicos que constituem a solução, dessa forma, nos banhos de Cu utiliza-se ânodos
de Cu, nos banhos de Ni, utiliza-se ânodos de Ni, assim respectivamente, em alguns
processos como o de douração utiliza-se o aço inox 304, devido ao valor do Au
utilizado no processo (MIRANDA, 2015).
Na eletrodeposição de metais, a célula eletrolítica é constituída de sais iônicos
do metal a ser depositado e por um eletrólito, onde com a ação de uma corrente
elétrica, realiza-se a redução eletrolítica do metal de sacrifício, realizando uma
migração de seus íons por meio da solução, que por sua vez, depositam-se em peças
imersas na solução. A célula eletrolítica também é conhecida como banho (SILVA,
2008). A Figura 5 apresenta uma célula eletrolítica montada, onde é demonstrado
todos componentes envolvidos na eletrólise em tanques de galvanização.
Figura 5 - Célula eletrolítica para banhos de galvanização.

Fonte: Pugas (2007).

Segundo Pedro (2013), a transferência dos íons metálicos com determinadas
valências dadas pela solução, faz com que se formem átomos metálicos. A
transferência dos íons possuem proporcionalidade direta entre íons perdidos pelo
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ânodo ao número de íons metálicos recebidos pelo cátodo, formando uma camada
metálica sobre o objeto.
O revestimento metálico por eletrólise, pode ocorrer com diversos processos,
mais comumente ocorre com processos de cobreação, niquelação, prateação,
douração, cromação, etc. Durante o processo de galvanização podem ocorrer
variações nos processos utilizados, podendo variar os metais e até mesmo
componentes das ligas metálicas. As variações podem ocorrer de acordo com a
finalidade do processo de cada indústria, podendo ter um foco maior na área
decorativa ou joias e semijoias ou um foco maior na proteção da superfície de peças
e estruturas metálicas contra oxidação (PEDRO, 2013).

2.4.1 Cobreação
A cobreação é muito utilizada na galvanoplastia como uma camada base e
intermediária no processo de eletrodeposição, onde após a sua deposição,
geralmente, é dado uma camada de Ni e posterior deposição de metais preciosos,
como Ag, paládio (Pd), ródio (Rh), e ligas de Au, como os conhecidos processos de
folheação. O Cu é muito utilizado por ser bom condutor elétrico e térmico, dessa forma,
é possível realizar a deposição de camadas maiores com menor tempo
(CANDELARIA et al., 2015).

2.4.1.1 Cobre Alcalino
O Cu alcalino, também conhecido como Cu cianídrico, é composto por cianeto
de cobre (CuCN) e cianeto de sódio (NaCN) ou KCN. A reação entre o CuCN com o
NaCN ou KCN forma complexos que permitem a deposição do Cu sobre a superfície
da peça bruta. O cobre alcalino depositado é considerado a principal depósito da peça,
pois é utilizado para realizar um melhor nivelamento da peça e dar maior aderência
as camadas que serão depositadas no decorrer do processo. Além disso, protege o
metal do ataque dos banhos ácidos da continuação do processo de eletrodeposição,
quando submetidos ao método de cementação (PUGAS, 2007).
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A empresa Auro’s Química apresenta um boletim técnico com tabelas com as
concentrações ideais dos compostos do banho de Cu alcalino (Tabela 1) e das suas
condições de trabalho (Tabela 2).
Tabela 1 - Concentrações ideais de um processo de Cu alcalino.
Componente

Concentração (g/L)

Cu

35 - 39

KCN ou NaCN

20 - 27

Fonte: Adaptado de Auro's Química (2014).

Tabela 2 - Condições ideais de operação e das características do processo de Cu
alcalino.
Condições de operação

Valores ideais

Temperatura

55 - 60°C

Densidade da Corrente

1,5 a 2,5 A/dm²

Tensão

1-8V

Fonte: Adaptado de Auro's Química (2014).

2.4.1.2 Cobre ácido
O processo de Cu ácido é uma das mais antigas aplicações na galvanoplastia,
onde a primeira aparição foi em meados de 1800, famoso pela velocidade do processo
e do seu custo baixo, mas preservando a qualidade das peças em que é aplicado.
Costuma-se aplicar após o Cu alcalino, pois a sua composição ácida pode causar
grandes estragos na peça, seu papel é importantíssimo no ganho de tempo durante a
produção, eliminando a necessidade do aplicador ter que realizar o processo de
polimento das peças, pois realiza o nivelamento e dá brilho à peça deixando-a pronta
para os processos posteriores. Após a aplicação do Cu ácido, costuma-se aplicar
uma camada de Ni ou até mesmo de processos isentos de Ni que possuem a mesma
eficácia agindo como selante (PEDRO, 2013; VALANDRO et al., 2019).
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A deposição da camada de Cu ácido é muito utilizada, pois além de dar brilho
e nivelamento em peças irregulares, também aumenta a ductilidade da peça. Esse
processo é muito utilizado na fabricação de tubos, chapas, moldes e peças que
necessitam de camadas espessas, o engrossamento das peças é realizado no
processo de Cu ácido pois como o Cu possui ótima condutividade elétrica o processo
ganha velocidade, reduzindo o tempo de processamento e aumentando a produção
(PEDRO, 2013). O banho de Cu ácido exige a utilização de ânodos de Cu fosforoso
(VALANDRO et al., 2019).
A empresa Electrochemical apresenta no boletim técnico do processo as
concentrações ideais dos compostos do banho de Cu ácido (Tabela 3) e das suas
condições de trabalho (Tabela 4).
Tabela 3 - Concentrações ideais de um processo de Cu ácido.
Componente

Concentração (g/L)

Cu

50 - 60

𝐻2 𝑆𝑂4

60 - 65

Cloretos

0,07 - 0,15

Fonte: Adaptado de Electrochemical (2006).

Tabela 4 - Condições ideais de operação e das características do processo de Cu
ácido.
Condições de operação

Valores ideais

Temperatura

20 - 30°C

Densidade da Corrente

3 - 5 A/dm²

Tensão

1-4V

Razão de Deposição

19 - 21 mg/A.min

Dureza do Depósito

220 HV

Velocidade de Deposição

0,7 μm/min à 3 A/dm²

Fonte: Adaptado de Electrochemical (2006).
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2.4.2 Niquelação
O Ni é um dos metais mais utilizados no processo galvânico, agindo como um
selante para a camada de Cu, por ter grande resistência à oxidação e corrosão e pelo
ataque químico de vários ácidos, bases e água (MOREIRA, 2010).
O que aumenta a versatilidade da utilização do processo de Ni, é que a
deposição de Ni possui uma coloração cinza claro, o que permite a manipulação da
composição do banho com a sua presença para que o depósito da sua camada possa
ser fosca, brilhante, semi brilhante e até mesmo com coloração grafite (níquel negro)
quando eletrodepositada, podendo ser definida de acordo com a finalidade proposta
pela empresa que está utilizando. Por esse motivo, o Ni pode ser utilizado como base
para cromagem, prateação, zincagem e até mesmo douração, o que promove um
aumento ainda maior na resistência final da peça à corrosão e à oxidação. Indiferente
das colorações, o processo tem como finalidade nivelar as imperfeições da peça,
permitindo a eletrodeposição dos processos posteriores, além disso também tem a
função de selar a camada de Cu, para que não haja sua migração, o que reduziria a
vida útil do produto final (BENVENUTI, 2017). E ainda, por sua ductilidade e
maleabilidade, reduz o risco de fratura em caso de deformações plásticas (ATKINS;
JONES, 2013).
Porém, mesmo com toda a sua resistência à corrosão e a oxidação, alguns
cuidados devem ser tomados durante o processo de eletrodeposição de Ni, pois
quando em contato com o ar o Ni sofre o embaçamento rápido (MOREIRA, 2010).
O processo de eletrodeposição de Ni é realizado através de um banho que em
sua composição contém sais de Ni com aplicação de corrente elétrica entre o ânodo
de níquel e o cátodo (VAZ, 2009).
Segundo Benvenuti (2017), os banhos de tipo Watts são os mais utilizados nos
processos de revestimentos com fins decorativos e as concentrações ideais dos
componentes utilizadas para a fabricação e as condições de utilização, estão
dispostas nas Tabelas 5 e 6, respectivamente, assim como as condições de operação
do banho de Ni.
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Tabela 5 - Concentrações ideais de um processo de Ni.
Componente

Concentração (g/L)

Sulfato de níquel

240 - 310

Cloreto de níquel

40 - 60

Ácido Bórico

30 - 45

Fonte: Adaptado de Benvenuti (2017).

Além desses sais também são utilizados aditivos que aumentam a qualidade
da eletrodeposição, aumentando brilho e ductilidade, aumentando o nível dos
acabamentos em geral (BENVENUTI, 2017). O processo de niquelagem possui a
capacidade de realizar uma deposição uniforme, tanto nas camadas mais superficiais
como nas camadas mais internas das peças (VALANDRO et al., (2019).
Tabela 6 - Condições ideais de operação e das características do processo de Ni.
Condições de operação

Valores ideais

Temperatura

50 - 70°C

Tensão

4 - 4,5 V

pH

4-6

Dureza do Depósito

46 rockwell

Velocidade de Deposição

13 - 20 μm/h

Fonte: Adaptado de Benvenuti (2017).

Além dos processos de deposição de Ni, o Ni também é utilizado para compor
ligas metálicas em outros processos de eletrodeposição, que podem substituir o
processo de niquelagem (BENVENUTI, 2017).

2.4.3 Douração
O Au tem um papel muito importante na fabricação das joias, devido a suas
características e propriedades, sendo muito brilhante, resistente a corrosão e ótimo
condutor de eletricidade, podendo ser utilizado na sua forma mais pura ou até mesmo
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em ligas metálicas (ATKINS; JONES; 2013). O processo de douração é composto de
3 etapas de eletrodeposição de Au, o pré-Au, a folheação e a cor final (BENEDETTO
et al., 2015).
Pelo fato do Au ser mole, as ligas metálicas presentes nos três processos de
eletrodeposição de Au tem como objetivo o endurecimento do depósito e mudança de
coloração (RICK,2016).
No processo de deposição do Au, ocorre uma redução eletrolítica,
representada pelas equações 3 e 4 (VALANDRO et al., 2019).

1

𝐻 2 𝑂 = 2𝐻 + 𝑂2 + 2𝑒 −

(Ânodo)

(3)

𝐴𝑢3+ + 3𝑒 − = 𝐴𝑢

(Cátodo)

(4)

2

2.4.3.1 Pré-Ouro
Também conhecida como douração, onde ocorre a eletrodeposição de Au de
0,5 a 1 milésimo, utilizada para depositar fina camada de Au, realizando o papel de
agente preparatório para aplicação da folheação, sem esse processo ocorreria uma
deposição química do Au, o que prejudicaria a aderência da peça. Neste processo
existem muitas ligas onde metais como Ni, Cu, Cd, platina (Pt) e Fe são utilizadas
para a sua composição (JORGE, 1993).
O pré-ouro, além de ser um processo preparatório, também realiza o selamento
das etapas pré douração, com uma fina camada de Au (BENEDETTO et al,. 2015).
Geralmente as camadas de Au depositadas no processo de pré-ouro são de no
máximo 0,1 µm (ELECTROCHEMICAL, 2006). Os ânodos utilizados nesse processo
são de Aço Inox 316 (MOCERI, 2014). As concentrações dos compostos utilizados
na fabricação do banho de pré-Au, estão dispostos na Tabela 7, bem como as
condições de operação (Tabela 8).
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Tabela 7 - Concentrações ideais de um processo de pré-Au.
Componente

Concentração (g/L)

Au

0,6 - 1

KCN

3-6

Fonte: Adaptado de Electrochemical (2006).

Tabela 8 - Condições ideais de operação e das características do processo de préAu.
Condições de operação

Valores ideais

Temperatura

60 - 70°C

Tensão

4 - 6,5 V

pH

10,5

Velocidade da deposição

6 - 10 mg/A.min

Tempo de processo

20 a 40 segundos

Densidade da corrente

5 - 7 A/dm²

Fonte: Adaptado de Electrochemical (2006).

2.4.3.2 Folheação
É chamado de folheação todo processo que realiza eletrodeposição de Au
acima de 2 milésimos, os processos de folheação são compostos por ligas. Hoje
existem ligas de 22 e 23,5 K que são isentas de Cd, mas que devido a velocidade de
deposição dessas ligas serem baixas, a produção fica mais lenta (JORGE, 1993). Para
a medição da quantidade de liga presente no banho de folheação, utiliza-se K. Dessa
forma, divide-se a liga em 24 partes, sendo assim, o depósito de Au realizado pela
folheação em peças pode ser de 10K, 14K, 18K, 22K ou 24K. A folheação é o processo
de douração que ocorre a maior eletrodeposição de Au, tornando-se a etapa mais
importante do processo (RICK, 2016). A Tabela 9 apresenta a concentração de Au
presente nos processos de folheações. Dentre os processos de deposição de Au, é
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necessário uma boa lavagem entre os processos, para evitar contaminação entre os
banhos e evitar manchas (VALANDRO et al., (2019).
Tabela 9 - Concentrações de Au presente nas ligas dos processos de folheação.
Quilatagem

Concentração

24K

99,99%

22K

91,60%

18K

75,00%

14K

58,33%

10K

41,67%

Fonte: Adaptado de Salem (2000).

Com o objetivo de endurecer a deposição, as ligas metálicas são utilizadas para
que as peças tenham maior resistência a abrasividade e maior dureza. Quando a
deposição da folheação é de 24K, o produto final é considerado mais nobre, pois a
deposição é composta de Au a 99,99%, contendo apenas pequenos contaminantes
residuais (RICK, 2016).
A maior parte dos banhos de folheação disponíveis no mercado possuem como
base da sua formulação o Au, KCn e Cu (MOCERI, 2010), nas concentrações
apresentadas na Tabela 10.
Tabela 10 - Compostos presentes na formulação de folheação de Au e suas
concentrações.
Compostos

Concentração (g/L)

Au

4-5

KCN

26 - 30

Cu

50 - 60

Fonte: Adaptado de MOCERI (2010).
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As condições de operação, segundo o boletim técnico descrito por Moceri
(2010), estão dispostas na Tabela 11, os ânodos utilizados para o processo são de
Aço Inox e em sua liga contém Cd.
Tabela 11 - Condições ideais de operação e das características do processo de
folheação de Au 18K.
Condições de operação

Valores ideais

Temperatura

60 °C

pH

11

Velocidade da deposição

60 - 80 mg/A.min

Densidade da corrente

0,5 - 1 A/dm²

Fonte: Adaptado de Electrochemical (2006).

2.4.3.3 Cor final
Processo utilizado para dar a coloração final das peças, onde cada empresa
possui uma tonalidade padrão, formadas por ligas metálicas com diferentes
concentrações de metais em suas composições, resultando em diferentes tonalidades
(JORGE, 1993). A adição desses metais na composição da liga delimitam qual a cor
que deseja ser atingida (RICK, 2016).
A maior parte dos banhos de cor final possuem a mesma composição dos
banhos de pré-ouro (Tabela 12) e a deposição do banho de cor é equivalente ao de
pré-ouro (camada fina) (BENEDETTO et al., 2015). Os ânodos utilizados nesse
processo são de Aço Inox 316 (MOCERI, 2014). As condições de operação dos
banhos de cor final estão dispostas na Tabela 13.
Tabela 12 - Concentrações ideais de um processo de cor final.
Componente

Concentração (g/L)

Au

0,6 - 1

KCN

3-6

Fonte: Adaptado de Electrochemical (2006).
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Tabela 13 - Condições ideais de operação e das características do processo de cor
final.
Condições de operação

Valores ideais

Temperatura

60 - 70°C

Tensão

4 - 6,5 V

pH

10,5

Velocidade da deposição

6 - 10 mg/A.min

Tempo de processo

20 a 40 segundos

Densidade da corrente

5 - 7 A/dm²

Fonte: Adaptado de Electrochemical (2006).

2.5 Toxicidade do Cd presente na folheação
Devido aos produtos e metais utilizados na galvanoplastia, o ramo com foco
em joias, semijoias e adornos é considerado um poluidor em potencial. Por possuir
esses produtos e metais em seu processo produtivo, a necessidade de um tratamento
de efluentes mais eficiente é estritamente necessária, para que haja remoção desses
produtos e metais (PEDRO, 2013).
Devido a essas utilizações, inúmeros estudos foram desenvolvidos para
estudar aqueles que mais prejudicam o meio ambiente e a seres humanos, entre eles
estão metais como Cd, Pb, Cu, Cr, Ni e Zn, todos eles utilizados em processos
industriais (PEDRO, 2013), mas como citado por Guimarães et al., (2008), o Cd está
entre os maiores poluidores, causando problemas no meio ambiente, dentre eles,
efeitos mutagênicos em plantas e animais.
Quando disposto na natureza, o Cd é absorvido por plantas, o que não causa
grandes estragos na natureza em si, mas sim, naqueles que se alimentam das plantas
e das plantações contaminadas pelo metal. Desta forma, os produtos agrícolas
passaram a ser a fonte de contaminação de seres humanos e de animais. Através da
ingestão dos produtos agrícolas e de atividades industriais o Cd se acumula no
organismo de seres humanos, com maiores concentrações encontradas nos rins
(GUIMARÃES et al., 2008), mas também é encontrado no fígado, testículos, pulmão
e intestino. O Cd passou a ser observado de perto desde os anos 60, quando ocorreu
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o descobrimento da doença itai-itai e após pesquisas da Agência Internacional de
Pesquisa em Câncer, o metal foi classificado como carcinogênico. Os problemas
causados no organismo podem tornar-se ainda maiores dependendo da quantidade
acumulada no organismo (LOZI, 2019). Segundo Pedro (2013), em alguns casos,
após a intoxicação aguda alguns sintomas podem ser sentidos quase que
imediatamente, a intoxicação pode ocorrer por inalação, ingestão ou até mesmo por
contato.
Acredita-se que o Cd entra nas células de seres vivos através de canais de
cálcio (WAISBERG, et al., 2003). Mas alguns estudos já dizem que o Cd pode ser
transportado pela corrente sanguínea, se ligando com proteínas e atingindo os órgãos
(SARKAR et al., 2013). Ainda, o Cd é citado em todas as listas de agências ambientais
do mundo como muito perigoso (LIMA, 2017).
Na galvanoplastia, o Cd é muito utilizado por proporcionar a maior resistência
a corrosão (SOUZA, 2003), Segundo Jesus (2009), essa resistência a corrosão é
denominada proteção de superfície sacrificial que realiza uma proteção catódica,
favorecendo os principais parâmetros de definição de qualidade da peça. Quando
presente em uma solução de eletrodeposição, o metal (Cd) tem como papel principal
o controle dos nêutrons (ARÊDES, 2014).

2.6 Portaria n° 123 do INMETRO
Em 16 de fevereiro de 2021 foi publicada a Portaria n° 123 do INMETRO, onde
constam problemas causados pelos metais Cd e Pb em organismos vivos. Dessa
forma, nas propostas de texto de portaria é considerado que, devido aos metais Cd e
Pb não possuírem funções benéficas a seres vivos, serem tóxicos, agentes
carcinogênicos e causadores problemas renais, determinou-se que seria admitido os
limites de 0,01% de Cd e 0,03% de Pb em joias e bijuterias, como já adotado nos EUA
e na União Europeia (UE).
Como definido pela Portaria n° 123 do INMETRO de 16 de fevereiro de 2021,
a partir do dia 28 de janeiro de 2018, a venda de bijuterias e joias no território nacional
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com presença de Cd e Pb superior a 0,01% e 0,03%, respectivamente, foi proibida
(INMETRO, 2021).

2.7 Testes para avaliação das semijoias
2.7.1 Avaliação das propriedades químicas
2.7.1.1 Névoa salina
O teste de névoa salina, também conhecido como salt spray, baseia-se em uma
câmara de vapores que realiza a vaporização de uma solução de NaCl a 5%, deixando
o ambiente dentro da câmara úmido e extremamente agressivo a superfície da peça,
para a avaliação da resistência à corrosão, mesmo que a peça na sua utilização do
dia-a-dia não passe por situações tão severas (VINCENZI; MALLMANN, 2018).

2.7.1.2 Imersão em solução corrosiva
O suor humano, devido a suas propriedades, causa oxidação e corrosão em
superfícies metálicas que possuem contato com a pele, dessa forma, esse teste tem
como objetivo realizar a simulação nas condições mais agressivas se comparado com
o suor humano (HOSTYNEK; MAIBACH, 2002).
O teste de imersão em solução corrosiva é realizado com solução de suor
artificial preparada de acordo com a British Standard (BS EN1811-1999). A solução é
composta por 10,8 g/L de NaCl, 1,2 g/L de ácido láctico 85% e 1,3g/L de uréia com
pH em 6,5 (BRAZ, 2019).

2.7.1.3 Sudorese
O teste de sudorese é realizado com a solução de suor artificial produzida de
acordo com a British Standard (BS EN 1811, 1999), onde conforme a empresa Metal
Coat (2021), os testes são realizados a uma temperatura de 55 °C +/- 5 °C. Onde o
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objetivo é o mesmo dado pelo teste de imersão em solução corrosiva, porém tem
como simulação as condições extremas de agressividade do suor humano somado
com a potencialização da temperatura.

2.7.2 Avaliação das propriedades mecânicas
2.7.2.1 Teste de dureza
O ensaio de dureza é realizado com a aplicação de uma carga axial sobre uma
peça, é realizado o aumento de carga até que haja uma ruptura da superfície das da
peça. Quando ocorre a ruptura da superfície significa que a peça chegou ao limite de
carga suportada (TEIXEIRA; ASSIS, 2017). Nesse caso, o teste utilizado para a
avaliação da dureza dos processos de folheação será um método utilizado por
empresas do ramo de joias e semijoias. A metodologia utilizada foi fornecida pela
empresa Atomus Galvano (2021), onde é aplicada a carga axial através de um
durômetro tipo lápis de 2 kg, os lápis utilizados no teste são os de 2 hardness (H), 5H
e o 6H. Para a aprovação, a camada de folheação deve resistir a aplicação da carga
sem que haja corte.

2.7.2.2 Teste de abrasividade
O teste de abrasividade, também conhecido como teste tribológico, baseia-se
em uma fricção aplicada sobre a superfície da peça, causando riscos e deformações
na superfície (NETO, 2019). A fricção provocada simula as piores condições de uso
possíveis, para a definição se a peça possui condições de ser entregue ao consumidor
final.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1 Materiais utilizados na pesquisa
A produção das peças para os testes foi realizada na empresa Lunna Joias,
está localizada na cidade de Guaporé, a produção dessas peças foi realizada no mês
de setembro, onde foi empregado todo o processo galvânico de eletrodeposição de
metais, foram produzidos 20 anéis, 8 pingentes e 10 correntes, onde 10 anéis, 4
pingentes e 5 correntes foram folheados com o processo isento de Cd e 10 anéis, 4
pingentes e 5 correntes foram folheados com o processo com a presença de Cd na
composição de sua liga.

3.1.1 Processo produtivo
As peças preparadas para serem utilizadas como amostras foram preparadas
de acordo com o processo produtivo de empresas do ramo. Seguindo uma sequência
de processamento onde antes de iniciarem o processo de eletrodeposição dos metais
passaram pelo processo de tratamento mecânico, tratamento químico sendo levadas
ao processo de Cu alcalino, Cu ácido, niquelação, pré-Au, folheação onde como
descrito no item 3.1 metade das peças foram folheadas pelo processo tradicional e
metade das peças foram folheadas no processo isento de Cd e o final do processo
produtivo das amostras se dá no processo de cor final.
Esse processo produtivo aplicado nas amostras com Cd na liga de folheação e
nas peças com a isenção de Cd em sua liga está representado no Figura 6.
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Figura 6 - Fluxograma do processo produtivo aplicado nas peças que foram avaliadas.

Fonte: Do autor (2021).

3.1.2 Tratamento mecânico
As peças passaram em um sistema de escovação, lixamento e polimento, para
melhor acabamento da superfície das peças brutas. O polimento foi o ponto chave
desse processo, onde as peças foram dispostas a um polimento em chips de materiais
abrasivos como ceramol e poliésteres. O tempo que as peças ficaram nesse processo
foi de aproximadamente 15 minutos. O processo de polimento só foi finalizado quando
as peças brutas obtiveram um bom brilho e livres de rebarbas e imperfeições em suas
superfícies.

3.1.3 Tratamento químico
Nessa etapa do processo as peças foram submetidas à imersão, presas em
chicotes (dispostos em um rolete). Sob movimentação constante ficaram no
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desengraxe em um tempo de 3 minutos, a tensão aplicada nesse processo foi de 3,5
V.
Ao sair do processo de desengraxe as peças passaram por um processo de
lavagem, ativação e por mais uma lavagem para o início do processo de
eletrodeposição.

3.1.4 Cobre alcalino
Já no processo de eletrodeposição, as peças foram imersas em uma solução
de Cu cianídrico a uma temperatura de 60°C, com uma tensão em 6 V por um tempo
de 3 minutos. A camada de Cu alcalina é a camada base da eletrodeposição e
responsável pela otimização no processo, que permitirá que as peças tenham melhor
aderência nas peças.
Ao sair do processo de Cu alcalino as peças passaram pelo processo de
lavagem, ativação e por mais uma lavagem.

3.1.5 Cobre ácido
No Cu ácido, as peças ficaram por 15 minutos imersas na solução com a tensão
de 3,5 V. A solução estava com a temperatura de 22°C.
Ao finalizar a deposição de Cu ácido (responsável pelo brilho e nivelamento
das peças), as peças foram lavadas, ativadas e depois lavadas novamente, para a
continuação do processo de eletrodeposição.

3.1.6 Niquelagem
Na niquelagem, as peças foram dispostas a uma eletrodeposição de Ni por 3
minutos e uma tensão de 4,5 V, essa etapa é responsável pela otimização no
nivelamento da superfície das peças, realizando também o selamento da camada de
Cu. O banho de Ni estava com a temperatura de 60°C.
Finalizado o processo de deposição de Ni, se repetiu o processo de lavagem e
ativação da peça. A lavagem das peças nesse processo é a mais importante pois as
peças seguirão para o processo de douração, onde caso haja contaminação o custo
para a troca dos banhos é muito maior.
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3.1.7 Pré-ouro
No processo de douração, o pré-Au possui uma função semelhante à do Cu
alcalino. Com a fina camada de Au depositada nesse processo as peças ficam
preparadas para receber uma camada maior de Au. A tensão aplicada nesse processo
foi de 4,5 V a uma temperatura de 60°C. Por ser uma camada de preparação, nesta
etapa a deposição da quantidade de Au foi baixa, por isso o tempo de processo foi de
30 segundos.
Findado o processo de deposição do pré-Au, as peças foram dispostas a
lavagem, ativação e secagem.

3.1.8 Folheação
Antes do início do processo de deposição, foi realizada a pesagem das peças,
para controle da camada depositada. Essa etapa é realizada nesse momento devido
ao processo de folheação ser onde ocorre a deposição da camada de Au desejada
sendo o processo que necessita do controle exato da quantidade de Au depositada
nas peças, pois é o processo de maior custo, devido ao preço do metal (Au). A camada
aplicada é dada por milésimos.
O processo é o principal responsável pela resistência à corrosão, dureza, resistência
à abrasividade das peças.
Foi realizada a deposição em peças de 7 e 15 milésimos. Para saber a quantidade de
A/min necessária para que a eletrodeposição fosse a desejada, utilizou-se a Equação
5. Sendo 𝑚𝑝 a massa da peça agregada até o pré-Au, 𝑚𝑖𝑙é𝑠𝑖𝑚𝑜𝑠 a camada que
deseja-se depositar.
𝑚𝑝 .𝑚𝑖𝑙é𝑠𝑖𝑚𝑜𝑠
1000

= 𝑔 𝑑𝑒 𝐴𝑢 𝑙𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜

(5)

Sabendo a quantidade de Au ligado que foi depositado, utiliza-se a Equação 6.
Onde as eficiências dos banhos das folheações que serão utilizadas serão sempre
0,07, representando a velocidade de deposição do processo. O resultado do cálculo
da Equação 6 é a programação inserida no retificador, para que a eletrodeposição
seja a desejada.
𝑔 𝑑𝑒 𝑜𝑢𝑟𝑜 𝑙𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜
0,07

𝐴

= 𝑚𝑖𝑛

(6)
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3.1.8.1 Folheação isenta de Cd
O processo de folheação isenta de Cd deve estar a 65°C e operou-se em uma
tensão média de 3 V, houve pequenas variações devido a área das peças e a
quantidade de peças na carga. O tempo desse processo foi baseado no valor da
relação A/min desejado.
Dessa forma, foi efetuada a deposição nas peças de 2 camadas diferentes,
realizando duplicata em cada uma delas. As camadas depositadas foram de 7 e 15
milésimos.

3.1.8.2 Folheação com Cd
O processo de folheação com Cd estava a 75 °C e operou-se em uma tensão média
de 3 V, houveram pequenas variações devido a área das peças e a quantidade de
peças na carga. O tempo desse processo foi baseado no A/min desejado.
Dessa forma, foi realizado a deposição nas peças de 2 camadas diferentes,
realizando duplicata em cada uma delas. As camadas depositadas foram de 7 e 15
milésimos.

3.1.9 Cor final
O processo de cor final, tem como finalidade atingir a coloração desejada pelo cliente,
dessa forma, foi aplicada a cor padrão da empresa. A cor aplicada na camada final é
uma cor isenta de Cd, para que a presença do mesmo não influencie nas análises das
peças. O banho de cor final foi utilizado na temperatura de 60 °C e a aplicação da
camada foi realizada com uma tensão de 4,5 V, por cerca de 20 segundos.
Após o processo de cor final as peças passaram por um processo de secagem.
Foram embaladas e levadas até o local onde foram feitas as análises.
3.2 Métodos analíticos para avaliação das semijoias
3.2.1 Avaliação das propriedades químicas
3.2.1.1 Névoa salina
Inicialmente foi realizado o preparo da solução com NaCl 5% e corrigiu-se o pH
em 6,5. Após isso, colocou-se as peças com 7 e 15 milésimos de Au folheada no
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processo com Cd e as peças com 7 e 15 milésimos de Au folheada no processo isento
de Cd. As peças ficaram expostas à névoa salina de NaCl com concentração de 5%
e pH aproximado a 6,5, com temperatura próxima a 35°C, até começarem a
apresentar traços de corrosão.

3.2.1.2 Imersão em solução corrosiva
Para os testes de corrosão em solução corrosiva, foi realizado o preparo de
uma solução de suor artificial de acordo com a British Standard (BS EN 1811 - 1999).
Sendo assim, pesou-se 10,8 g de NaCl, 1,2 g de ácido lático a 85% e 1,3 g de ureia e
dissolveu-se em 1 L de água deionizada. Após isso, ajustou-se o pH para 6,5 para o
início dos testes.
Finalizou-se o preparo da solução e iniciou-se os testes de corrosão com as
peças banhadas, onde as mesmas foram imersas na solução de suor artificial, para
isso, montou-se um sistema com béqueres de 100 mL, onde em cada béquer foi
disposta uma amostra.
A primeira avaliação foi realizada com 99 horas de exposição. Após a primeira
avaliação realizou-se as avaliações diariamente em busca de identificar possíveis
degradações, como manchas, perda de brilho, mudanças de tonalidades, rompimento
de camadas, aberturas de poros e até mesmo rachaduras na camada superficial. O
teste foi finalizado após 675 h de imersão em solução de suor artificial, quando as
peças apresentaram danos visíveis sem a utilização de lentes de aumento.
O processo foi realizado em peças com camada depositada de 7 milésimos e
de 15 milésimos em folheação com Cd e isenta de Cd.

3.2.1.3 Sudorese
Para os testes de corrosão em solução corrosiva, foi realizado o preparo de
uma solução de suor artificial de acordo com a British Standard (BS EN 1811 - 1999).
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O preparo da solução é a mesma do teste de imersão em suor artificial, porém a forma
de ataque é realizada com a temperatura elevada.
Finalizou-se o preparo da solução e iniciou-se os testes de corrosão com as
peças banhadas, o método de análise utilizado foi o método fornecido pela empresa
Metal Coat (2021). Inicialmente, preparou-se um leito com algodão e despejou-se a
solução de suor artificial no algodão. Certificou-se de que o algodão estava totalmente
molhado. Fechou-se o recipiente e colocou-se as amostras em uma estufa a 55 °C
com variação máxima de +/- 5 °C. As amostras foram deixadas na estufa por 8 h, após
isso, removeu-se o recipiente da estufa e retirou-se as amostras. Realizou-se a
lavagem das mesmas imediatamente e realizou-se a avaliação de todas as peças,
registrando todas as manchas que apareceram, qualquer alteração de coloração e
aparições de defeitos. Finalizada a avaliação, iniciou-se o processo novamente,
deixando-as por mais 8 h. Finalizadas as 8 h, realizou-se o mesmo procedimento de
avaliação das peças e observou-se todas as avarias causadas. Realizou-se o
procedimento por mais duas vezes de 7 h, avaliou-se as peças novamente, mais uma
vez, anotando todas as avarias causadas.
Empresas do ramo consideram que as amostras estarão aprovadas se não
houver nenhuma manifestação de imperfeições em 8 h de testes. Também
consideram aprovadas se as amostras não obtiverem nenhuma corrosão ou
degradação visível sem o uso de lente de aumento dentro de 12 h de testes.
O processo foi realizado em peças com camada depositada de 7 milésimos e
de 15 milésimos em folheação com Cd e isenta de Cd.

3.2.2 Avaliação das propriedades mecânicas
3.2.2.1 Teste de dureza
O ensaio de dureza realizado foi adaptado da ASTM D3363 (2021) com um
carrinho de dureza de lápis Wilburn, utilizando lápis 2H, 5H e 6H, onde com o mesmo
aplicou-se uma carga axial sobre a superfície da peça até que houvesse um
rompimento da camada de superfície da peça (ASTM D3363, 2011). Iniciou-se a
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aplicação da carga com 100 g aumentando gradativamente até atingir os 2 kg (carga
máxima do equipamento). Inicialmente foi realizado com as peças com camada de 7
milésimos e depois com as peças de camada de 15 milésimos. Os testes foram
realizados com as peças banhadas com a folheação isenta de Cd e com a folheação
com Cd em sua liga. Essa análise foi realizada no laboratório de controle de qualidade
da empresa Atomus Galvano.
As peças estão aprovadas se não houver rompimento da camada superficial
após a aplicação da carga máxima do carrinho com todos os tipos de lápis. Na camada
superficial apenas pode ocorrer riscos mas nenhuma deformação ou rompimento da
camada (ASTM D3363, 2011).

3.2.2.2 Teste de abrasividade
No teste de abrasividade foi avaliado o comportamento tribológico da superfície
das peças folheadas das diferentes camadas com a presença de Cd na liga e sem a
presença de Cd na liga. A metodologia utilizada foi fornecida pela empresa Atomus
Galvano. Assim, foi aplicado uma carga axial sobre a superfície das peças com a base
da carga revestida por esponjas de aço. O teste iniciou-se com a aplicação de uma
massa de 25 g, que foi aumentada gradativamente até a percepção de danos na
superfície das peças. Realizou-se o atrito e avaliou-se a resistividade das peças. Os
testes foram realizados no laboratório de controle de qualidade da empresa Atomus
Galvano.

3.3 Avaliação de custos dos processos
Foi avaliado o custo de aquisição dos processos junto ao custo dos insumos
que são adicionados ao processo após o consumo de 50 g de Au. Considerou-se o
custo de produção quando utilizados os dois processos e comparados. Para saber o
custo da empresa para a produção das amostras, utilizou-se a Equação 5, disposta
abaixo, que utiliza os valores de custo por grama de Au depositada de cada processo
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e multiplica pela quantidade de Au depositada que foi calculada através da Equação
3.
𝑔 𝑑𝑒 𝐴𝑢 𝑑𝑒𝑝. 𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑥 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

(5)

Feito isso, comparou-se os valores para saber quanto impactaria no
valor final da peça utilizando o processo isento de Cd.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Obtenção das amostras
A fabricação das amostras foi realizada na empresa Lunna Joias, localizada na
cidade de Guaporé, que por sua vez, possui toda a linha de eletrodeposição de metais,
sendo uma empresa que atua no ramo há mais de 8 anos. A empresa produziu 38
peças, dentre elas, pingentes, correntes do modelo cestavado diamantado, anéis e
alianças. Dessas, 19 peças foram folheadas no processo de folheação com Cd e as
outras 19 no processo de folheação isento de Cd.
As peças enviadas a empresa, foram encaminhadas para o tratamento
mecânico, onde permaneceram por 15 minutos, após as peças atingirem um bom
acabamento foram encaminhadas ao processo de engate. Nesse processo, dispõemse as peças em correntes, denominadas como chicotes. Levou-se as peças para o
tratamento químico, o desengraxe ocorre em um processo com cianeto (CN) com o
objetivo de realizar a quebra da tensão superficial e remover as impurezas presentes
na superfície das peças. Ao sair do processo de desengraxe, realiza-se a ativação das
mesmas em uma solução com 10% de H2SO4.
Iniciou-se o processo de eletrodeposição pelo Cu alcalino, onde é necessário
que toda a peça seja recoberta pelo Cu, para uma melhor aderência e correção de
imperfeições das peças. Saindo desse processo, as peças foram lavadas com muita
água e ativadas na solução de H2SO4. Na sequência do processo, as peças passam
pelo processo de Cu ácido. Nesse processo, as peças recebem um melhor
nivelamento e além disso é o principal responsável pelo brilho das peças. Como
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demonstrado na Figura 7, as peças começam a ganhar brilho ainda no processo de
Cu ácido.

Figura 7 - Processo de Cu ácido responsável pelo brilho e nivelamento das amostras.

Fonte: Do autor (2021).

Ao finalizar a deposição da camada de Cu ácido, as peças foram lavadas,
ativadas e depois lavadas novamente, para a continuação do processo de
eletrodeposição, sendo levado ao processo de niquelagem.
No Ní, ocorre o depósito da camada selante e realiza-se uma otimização no
nivelamento das amostras, resultando em um aumento da resistência das peças.
Findado o processo de niquelagem, novamente as amostras foram levadas a lavagem
e ativação para evitar qualquer contaminação nos processos seguintes (de douração).
Levados aos processos de douração, inicialmente passaram ao processo
denominado como Pré-Au, onde as amostras permaneceram no processo até que
houve um recobrimento total da camada de Ní, preparando as amostras para a
recepção das camadas mais espessas de Au. Findado o processo de deposição do
Pré-Au, as peças foram dispostas a lavagem, ativação e secagem.
Após isso, as amostras foram destinadas ao processo de folheação. Onde as
peças que foram destinadas a folheação isento de Cd foram retiradas, mantendo-se
apenas as peças que foram depositadas 7 milésimos Au.
Antes do início do processo de folheação, foi realizada a pesagem da carga
(chicotes) das peças que seriam folheadas com 7 milésimos de Au no processo com
Cd, para que fosse possível realizar o cálculo de quantos amperes minutos seriam
necessários.
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O resultado da pesagem da carga para as peças de 7 milésimos foi de 462 g.
Dessa forma, com as Equações 5 e 6, calculou-se a quantidade em g de ouro ligado
depositado utilizando um fator de correção igual a 1000 e a quantidade em g de ouro
depositada, utilizando a eficiência (velocidade de deposição) 0,07.
𝑚𝑝 . 𝑚𝑖𝑙é𝑠𝑖𝑚𝑜𝑠
= 𝑔 𝑑𝑒 𝐴𝑢 𝑙𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜
1000
462 . 7 𝑚𝑖𝑙é𝑠𝑖𝑚𝑜𝑠
= 3,234 𝑔 𝑑𝑒 𝐴𝑢 𝑙𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜
1000
𝑔 𝑑𝑒 𝑜𝑢𝑟𝑜 𝑙𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜
𝐴
=
0,07
𝑚𝑖𝑛
3,234
𝐴
= 46,2
0,07
𝑚𝑖𝑛

Então programou-se o retificador com 46,2 A/min e iniciou-se o processo de
folheação, com amperagem média de 3 V e temperatura de processo de 60 °C. Ao
zerar os A/min do retificador, retirou-se as peças do banho de folheação, lavou-se e
ativou-se as mesmas, sendo levadas até o tanque de cor final.
No processo de cor final, com o objetivo de atingir a tonalidade desejada, as
peças foram mantidas por 20 segundos a 4,5 V, com o processo em 60 °C.
O mesmo processo foi realizado com as outras amostras, de 15 milésimos, o
resultado da pesagem da carga foi de 534 g, então foram realizados os mesmos
cálculos para a obtenção da programação do retificador. O resultado foi de 114,43
A/min.
Para as peças folheadas no processo isento de Cd, realizou-se o mesmo
procedimento, até o Pré-Au, nesse momento, quando secadas foram destinadas ao
processo de folheação isento de Cd.
No processo de folheação isenta de Cd, foi utilizada uma tensão média de 3 V,
o processo estava a 65 °C. Realizou-se os mesmos cálculos do processo com Cd, a
carga das peças que foram realizadas o depósito de 7 milésimos de Au obteve a
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massa de 281 g, tendo como resultado 28,1 A/min. A carga das amostras de 15
milésimos de Au obteve a massa de 263 g, tendo como resultado 56,36 A/min.
A programação utilizada para as cargas estão dispostas na Tabela 14, junto
aos dados utilizados para os cálculos, distinguindo as características de banho. Para
todas as programações, utilizou-se

Tabela 14 - Distinção dos banhos realizados nas amostras junto aos dados de cálculo
e os seus respectivos resultados
Processo
utilizado

Milésimos
depositados

Massa da
carga

g de Au
ligado
depositado

Configuração do
retificador

Com Cd

7 milésimos

462 g

3,234 g

46,2 A/min

Com Cd

15 milésimos

534 g

8,01 g

114,43 A/min

Sem Cd

7 milésimos

281 g

1,967 g

28,1 A/min

Sem Cd

15 milésimos

263 g

3,945 g

53,36 A/min

Fonte: Do autor (2021).

Como resultado desse conjunto de processos, tem-se as amostras que foram
colocadas a prova durante os testes de corrosão, dureza e abrasividade,
apresentadas na Figura 8.

Figura 8 - Amostras produzidas para a realização da avaliação dos processos de
folheação com Cd e isento de Cd

Fonte: Do autor (2021).
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4.2 Avaliação das propriedades químicas
4.2.1 Névoa Salina
Em primeiro momento preparou-se a solução com 5% de NaCl e corrigiu-se o
pH em 6,5. Feito isso, disponibilizou-se as peças no equipamento, sendo elas de 7 e
15 milésimos, folheadas no processo com Cd e de 7 e 15 milésimos folheadas no
processo isento de Cd.
As peças dispostas no equipamento permaneceram até o surgimento de danos
visíveis sem a utilização de lentes de aumento, a uma temperatura de 35 °C e com
pressão de 115 kPa, de acordo com a ASTM (2016). Os resultados obtidos estão
dispostos na Tabela 15.
Tabela 15 - Caracterização das peças junto aos resultados do teste de névoa salina
com seu tempo de exposição
Folheação
utilizada

Milésimos
da amostra

Tempo de
exposição

Danos aparentes
com aproximação

Danos aparentes sem
lente de aproximação

Com Cd

7 milésimos

816 h

Manchas
esbranquiçadas

Perda de brilho e pittings

Sem Cd

7 milésimos

864 h

Manchas
amareladas

Mudança de tonalidade e
pittings

Com Cd

15 milésimos

1680 h

Embaçamento

Perda de brilho

Sem Cd

15 milésimos

1728 h

Embaçamento

Perda de brilho

Fonte: Do autor (2021).

As amostras folheadas no processo com Cd iniciaram o seu processo de
degradação com menos tempo de exposição a névoa salina quando comparadas as
amostras folheadas no processo isento de Cd, bem como, as amostras folheadas com
menor milesimagem de Au. Isso se dá pois, o cádmio realiza uma proteção de
sacrifício ao substrato metálico, sofrendo ataques e evitando que o substrato seja
atacado MARDER, 2002).

4.2.2 Imersão em solução corrosiva
Em primeiro momento realizou-se o preparo da solução de suor artificial de
acordo com a British Standard (BS EN 1811 - 1999), onde em um béquer foi diluído
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às 10,8 g de NaCl em água deionizada, após isso, adicionou-se 1,2 g de ácido lático
85% e 1,3 g de uréia. Após a diluição, avolumou-se a solução de suor artificial em um
balão volumétrico de 1 L.
De acordo com o preparo da solução já mencionado no item 3.2.1.2, montouse o sistema para as análises, demonstrado na Figura 9. Iniciou-se o processo de
avaliação das peças através do método de imersão em solução corrosiva.

Figura 9 - Sistema para a avaliação das peças através do método de imersão em
solução corrosiva

Fonte: Do autor (2021)

Após a montagem do sistema e início dos testes,

realizou-se o

acompanhamento diário para que fosse possível avaliar a degradação das peças. As
amostras utilizadas para os testes de imersão em solução de suor artificial foram
correntes do modelo cestavada diamantada como apresentado na Figura 10, foi
utilizado amostras folheadas no processo com Cd com quantidades de Au de 7 e 15
milésimos e amostras folheadas no processo isento de Cd com quantidades de Au de
7 e 15 milésimos.

Figura 10 - Modelo de corrente cestavada diamantada utilizada nos testes de imersão
em solução de suor artificial com Cd e isento de Cd

Fonte: Do autor (2021).
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Com 99 h de testes realizou-se a primeira avaliação onde as peças não
apresentaram nenhuma avaria, como demonstrado na Figura 11.
Figura 11 – As peças com 7 milésimos de Au após 99 horas de exposição e solução
de suor artificial onde (A) apresenta a peça folheada no processo com Cd e (B)
apresenta a peça folheada no processo isento de Cd

Fonte: Do autor (2021).

Após 166 h e 30 minutos foi possível perceber uma pequena mancha
esbranquiçada na corrente de 7 milésimos folheada no processo com Cd e após 168
h percebeu-se uma leve alteração de tonalidade, os danos aparentes nas peças com
7 milésimos de Au, estão evidenciados na Figura 12. As peças com 15 milésimos não
apresentaram nenhuma degradação até o momento da avaliação. Em nenhuma das
correntes as degradações eram visíveis a olho nu.
Figura 12 – Danos aparentes nas peças com 7 milésimos, onde (A) apresenta a peça
folheada no processo com Cd e (B) apresenta a peça folheada no processo isento de
Cd.

Fonte: Do autor (2021).

Após a avaliação, as peças mantiveram suas propriedades, sem haver
nenhuma mudança em sua superfície até os testes atingirem as 313 h, onde foi
perceptível a visualização de mais algumas manchas esbranquiçadas e pequenas
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deformações, denominadas no ramo das joias como pitting na corrente com 7
milésimos de Au folheada no processo com Cd, como mostrado na Figura 13. As
outras correntes não tiveram mais nenhuma evolução de degradação.

Figura 13 - Manchas esbranquiçadas e pitting na amostra com 7 milésimos de Au
folheada no processo com Cd após 313 h imersa na solução de suor

Fonte: Do autor (2021).

Seguindo o processo avaliativo, realizou-se uma nova avaliação com 480 h de
teste, foi perceptível a evolução da degradação, onde obteve-se aumento das
manchas e de pitting na corrente de 7 milésimos de Au folheada no processo com Cd,
bem como aumento na troca de tonalidade e surgimento de mancha na corrente de 7
milésimos de Au folheada no processo isento de Cd. Os danos aparentes nas
correntes estão evidenciados na Figura 14.
Figura 14 – Danos nas peças de 7 milésimos de Au após 480 h de teste de imersão.
Onde (A) apresenta a peça folheada no processo com Cd, (B) apresenta a peça
folheada no processo isento de Cd

Fonte: Do autor (2021).
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As correntes com 15 milésimos começaram a apresentar um início de
degradação, onde as correntes de 15 milésimos de Au folheada no processo com Cd
apresentaram um pequeno embaçamento aparentando uma perda de brilho além de
apresentar alguns pittings. Já as correntes de 15 milésimos de Au folheadas no
processo isento de Cd apresentaram as mesmas características mostradas pela
corrente de 7 milésimos, como a alteração de tonalidade e alguns pittings, mas sem a
utilização de lente de aproximação apresenta apenas perda de brilho. Os danos
aparentes nas correntes estão apresentados na Figura 15.

Figura 15 - Danos nas peças de 15 milésimos de Au após 480 h de teste de imersão.
Onde (A) apresenta a peça folheada no processo com Cd, (B) apresenta a peça
folheada no processo isento de Cd

Fonte: Do autor (2021).
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Passadas 583 h de teste, a avaliação realizada teve como resultado na corrente
com 7 milésimos de Au folheada no processo com Cd manchas brancas em toda a
peça junto com pittings, resultando em uma peça totalmente sem brilho a olho nu,
como demonstrado. Na corrente com 7 milésimos de Au folheada no processo isento
de Cd, obteve-se um aumento nas manchas amareladas e perda expressiva de
tonalidade ficando visível a olho nu, como apresentado na Figura 16. Com o mesmo
tempo de teste, realizou-se a avaliação das peças com 15 milésimos, que por sua vez,
não obtiveram evolução em sua degradação.
Figura 16 – Danos aparentes nas peças após 583 h de teste de imersão, onde (A)
representa a peça folheada no processo com Cd e (B) representa a peça folheada no
processo isento de Cd

Fonte: Do autor (2021).

Para finalizar os testes de imersão, realizou uma última avaliação, realizada
após 675 h de imersão em solução de suor artificial. Na avaliação a peça de 7
milésimos de Au folheada no processo com Cd, identificou-se um pequeno esfumado
branco, onde a olho nu, as peças aparentavam ter perdido seu brilho. Na peça com 7
milésimos de Au folheada no processo isento de Cd, foi perceptível o aumento da
mudança de tonalidade representado em inúmeras manchas amareladas, porém sem
a lente de aumento não é perceptível manchas, apenas a alteração de tonalidade,
apresenta-se as peças de 7 milésimos de Au com seus respectivos danos na Figura
17.
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Figura 17 – Danos nas peças com 7 milésimos de Au após 675 h, onde (A) apresenta
a peça folheada no processo com Cd e (B) apresenta a peça folheada no processo
isento de Cd

Fonte: Do autor (2021).

A avaliação final da peça de 15 milésimos de Au folheada no processo com Cd
obteve como resultado final a redução de brilho da peça combinada com alguns
pittings. E por fim, a avaliação da peça de 15 milésimos de Au folheada no processo
isento de Cd, apresentou como resultado aumento de pittings e alteração de
tonalidade, os danos aparentes nas peças de 15 milésimos de Au, estão dispostos na
Figura 18. Os resultados de todas as etapas do teste de imersão em solução de suor
artificial estão sendo apresentados na Tabela 16.
Figura 18 – Danos nas peças com 15 milésimos de Au após 675 h, onde (A) apresenta
a peça folheada no processo com Cd e (B) apresenta a peça folheada no processo
isento de Cd

Fonte: Do autor (2021).
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Tabela 16 - Caracterização das peças junto aos resultados de todas as avaliações do
teste de imersão em solução de suor artificial de acordo com seu tempo de exposição
Folheação
utilizada

Milésimos
da amostra

Tempo de
exposição

Danos aparentes
com aproximação

Danos aparentes sem a
lente de aumento

Avaliação 1
Com Cd

7 milésimos

166 h

Manchas
esbranquiçadas

N/H

Sem Cd

7 milésimos

168 h

Alteração de
tonalidade

N/H

Com Cd

15 milésimos

166 h

N/H

N/H

Sem Cd

15 milésimos

166 h

N/H

N/H

Avaliação 2
Com Cd

7 milésimos

313 h

Aumento das
manchas e pitting

N/H

Sem Cd

7 milésimos

313 h

N/H

N/H

Com Cd

15 milésimos

313 h

N/H

N/H

Sem Cd

15 milésimos

313 h

N/H

N/H

Avaliação 3
Com Cd

7 milésimos

480 h

Aumento das
manchas e pittings

Aparição de pitting

Sem Cd

7 milésimos

480 h

Início de manchas
e pittings

N/H

Com Cd

15 milésimos

480 h

Perda de brilho e
pitting

N/H

Sem Cd

15 milésimos

480 h

Leve alteração de
tonalidade e pitting

N/H

Avaliação 4
Com Cd

7 milésimos

583 h

Aumento das
manchas e pittings

Perda de brilho

Sem Cd

7 milésimos

583 h

Manchas amarelas

Alteração de tonalidade

Com Cd

15 milésimos

583 h

N/H

N/H

Sem Cd

15 milésimos

583 h

N/H

N/H

57

Avaliação 5
Com Cd

7 milésimos

675 h

Fumaçado
esbranquiçado

Perda de brilho

Sem Cd

7 milésimos

675 h

Alteração de
tonalidade

Mancha amareladas e
perda de brilho

Com Cd

15 milésimos

675 h

Aumento de pitting
e perda de brilho

Leve perda de brilho

Sem Cd

15 milésimos

675 h

Aumento de pitting

Mudança de tonalidade

Legenda: N/H: Não houve
Fonte: Do autor (2021).

Assim como no teste de névoa salina, pode-se perceber que as amostras
folheadas no processo com Cd tiveram sua degradação iniciada antes das amostras
folheadas no processo isento de Cd, em alguns pontos, formações de manchas,
deformações da camada superficial (formação de pittings) e até mesmo perda de
brilho, porém com o passar do tempo, as amostras folheadas isentas de Cd obtiveram
uma degradação mais intensa. As peças que possuíam menor quantidade de Au (7
milésimos), também iniciaram a sua degradação antes das amostras com 15
milésimos, indiferente do processo utilizado em sua produção.

4.2.3 Sudorese
O método analítico de sudorese foi um método preposto pela empresa Metal
Coat (2021) durante um treinamento de controle de qualidade de processos. Dessa
forma, preparou-se o sistema e levou-se o mesmo ao forno e então iniciou-se o
processo de avaliação com o forno em temperatura controlada entre 50 e 60 °C.
Na primeira etapa do processo de avaliação por sudorese, deixou-se as peças
dentro do forno por 8 h, após isso, removeu-se o recipiente da estufa e retirou-se as
peças de dentro. Realizou-se a lavagem das peças imediatamente e avaliou-se as
mesmas. Nenhuma das peças obteve avarias a olho nu.
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Então iniciou-se a segunda etapa do processo de avaliação das peças, onde
as peças foram colocadas novamente no forno a 55 °C por mais 8 h, porém, realizouse uma avaliação após 7 h. Como resultado, verificou-se avarias nas peças de 7
milésimos de Au folheadas no processo com Cd, as peças apresentaram manchas
esbranquiçadas em alguns pontos mas que não são visíveis a olho nu. Nas peças de
7 milésimos de Au folheadas no processo isento de Cd apresentou-se uma pequena
alteração de tonalidade e alguns pittings. Nas peças folheadas em ambos os
processos com 15 milésimos de Au obtiveram apenas perda de brilho. Na Figura 19
apresenta-se os danos nas peças com 7 milésimos de Au.
Figura 19 – Danos nas peças com 7 milésimos de Au após 15 h expostas no teste de
sudorese, onde (A) apresenta a peça folheada no processo com Cd e (B) apresenta a
peça folheada no processo isento de Cd

Fonte: Do autor (2021).

Após realizar as avaliações, recolocou-se as peças no forno para completar as
8 h programadas pela metodologia. Finalizado o processo, lavou-se as peças e
avaliou-se as mesmas, que por sua vez não obtiveram alterações na última hora de
teste. Findada a avaliação, as peças foram colocadas novamente no recipiente e
levadas até o forno.
O processo repetiu-se, realizando o ataque por sudorese por mais 6 h, onde
nas peças de 7 milésimos de Au folheadas no processo com Cd houve a perda de
brilho e o surgimento de pittings. Nas peças folheadas com 7 milésimos de Au no
processo isento de Cd foi perceptível a perda de tonalidade e pittings, como
apresentado na Figura 20. As peças folheadas em ambos os processos com 15
milésimos de Au, não obtiveram nenhuma alteração visível.
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Figura 20 - Danos nas peças com 7 milésimos de Au após 21 h expostas no teste de
sudorese, onde (A) apresenta a peça folheada no processo com Cd e (B) apresenta a
peça folheada no processo isento de Cd

Fonte: Do autor (2021).

Para finalizar a avaliação, realizou um último ataque, onde as peças ficaram no
forno até que fossem completadas 24 h de teste, onde as peças foram avaliadas como
resultado, todas as peças permaneceram com os mesmos danos causados até as 21
h de teste. Recolocou-se as peças em sudorese até que fossem completadas as 28 h
de teste, obtendo como resultado o surgimento de manchas esbranquiçadas nas
peças com 7 milésimos de Au folheada no processo com Cd, já nas peças folheadas
com 7 milésimos de Au folheado no processo isento de Cd foram a aparição de
manchas e o aumento de pittings. Na figura 21 apresenta-se os danos causados nas
peças com 7 milésimos.
Figura 21 - Danos nas peças com 7 milésimos de Au após 28 h expostas no teste de
sudorese, onde (A) apresenta a peça folheada no processo com Cd e (B) apresenta a
peça folheada no processo isento de Cd

Fonte: Do autor (2021).
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Nas peças com 15 milésimos de Au folheada no processo com Cd ocorreu um
embaçamento da peça, já nas peças com 15 milésimos de Au folheadas no processo
isento de Cd. Na Figura 22, apresenta-se os danos causados nas peças com 15
milésimos de Au.
Figura 22 - Danos nas peças com 15 milésimos de Au após 28 h expostas no teste de
sudorese, onde (A) apresenta a peça folheada no processo com Cd e (B) apresenta a
peça folheada no processo isento de Cd

Fonte: Do autor (2021).

Os resultados obtidos durante os testes de sudorese estão dispostos na Tabela
17, juntamente com as características das peças e seu tempo de exposição.

Tabela 17 - Caracterização das peças junto aos resultados de todas as avaliações do
teste de sudorese de acordo com seu tempo de exposição
Folheação
utilizada

Milésimos
da amostra

Tempo de
exposição

Danos aparentes
com aproximação

Danos aparentes sem a
lente de aumento

Avaliação 1
Com Cd

7 milésimos

8h

N/H

N/H

Sem Cd

7 milésimos

8h

N/H

N/H

Com Cd

15 milésimos

8h

N/H

N/H

Sem Cd

15 milésimos

8h

N/H

N/H
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Avaliação 2
Com Cd

7 milésimos

15 h

Manchas
esbranquiçadas

N/H

Sem Cd

7 milésimos

15 h

Alteração de
tonalidade e pittings

N/H

Com Cd

15 milésimos

15 h

N/H

N/H

Sem Cd

15 milésimos

15 h

N/H

N/H

Avaliação 3
Com Cd

7 milésimos

21 h

Perda de brilho e
pittings

Perda de brilho e pittings

Sem Cd

7 milésimos

21 h

Alteração de
tonalidade e pittings

Alteração de tonalidade e
pittings

Com Cd

15 milésimos

21 h

Perda de brilho

Perda de brilho

Sem Cd

15 milésimos

21 h

Perda de brilho

Perda de brilho

Avaliação 4
Com Cd

7 milésimos

28 h

Manchas
esbranquiçadas

Perda de brilho e pittings

Sem Cd

7 milésimos

28 h

Manchas amarelas

Alteração de tonalidade e
pittings

Com Cd

15 milésimos

28 h

Embaçamento

Perda de brilho

Sem Cd

15 milésimos

28 h

N/H

N/H

N/H: Não houve
Fonte: Do autor (2021).

A degradação ocorrida no teste de sudorese, seguiu a mesma tendência do
teste de névoa salina e do teste de imersão em solução corrosiva, tendo como
resultado um início de degradação nas peças folheadas no processo com Cd
enquanto as amostras folheadas no processo isento de Cd nada apresentavam.
Referente a quantidade de Au, as amostras com 7 milésimos também apresentaram
degradação antes dos processos com 15 milésimos. Estes testes são importantes
devido a uma parcela de seus usuários possuírem sudorese, índices já bem
apresentados na literatura.
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Como citado por Neema et al. (2021), a pele possui a função de realizar a
termorregulação corporal, que por sua vez, com temperaturas elevadas causa a
dilatação dos vasos sanguíneos, onde, com o aumento do fluxo sanguíneo favorece
a perda de calor produzindo suor. O suor realiza o resfriamento por evaporação da
superfície cutânea. Além disso, uma parcela de 3% da população mundial possui
hiperidrose primária que é caracterizada pelo suor excessivo, podendo ser causada
por respostas a gatilhos térmicos e emocionais. Galadari et al. (2021), complementa
que esses problemas são mais comuns em climas mais quentes.
As empresas do ramo de semijoias consideram que as peças que não
obtiverem nenhuma formação de manchas ou alteração de cor após 8 h de testes
estão aprovadas no teste de qualidade. Para aprovação das peças, considera-se
também que as peças não devem apresentar corrosão, degradação da superfície ou
desprendimento de qualquer camada de revestimento, que seja visível, sem o uso de
lente de aumento após 24 h de testes de sudorese (ATOMUS GALVANO, 2021).
As peças foram levadas a um processo de polimento para que fosse possível
realizar a avaliação final das peças, onde com o mesmo, foi possível recuperar o brilho
das peças, porém não foi possível remover as manchas criadas nas peças de 7
milésimos nem mesmo os pittings. A alteração de tonalidade nas peças folheadas no
processo isento de Cd foi amenizada, porém as manchas amareladas não permitiam
que as mesmas voltassem a sua tonalidade inicial. A amostra com 15 milésimos
folheadas pelo processo com Cd voltou às suas características iniciais. Dessa forma,
as peças folheadas com 15 milésimos de Au em ambos os processos foram aprovadas
nos testes de qualidade. As peças com apenas 7 milésimos de Au depositada não
foram aprovadas.
No decorrer dos resultados dos métodos apresentados item 4.2 é perceptível
que as peças que possuem a presença de Cd em sua camada folheada obtiveram o
início de degradação mais rápido que as peças folheadas no processo isento de Cd.
Porém, após o início do ataque, as peças com Cd obtiveram uma degradação mais
lenta, justifica-se isso com a capacidade do Cd proporcionar proteção catódica de
sacrifício às peças, sofrendo ataques e evitando danos ao substrato (MARDER, 2002;
SOUZA, 2003; JESUS, 2009).
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4.3 Avaliação das propriedades mecânicas
4.3.1 Teste de dureza
Realizou-se a aplicação da carga em pingentes com superfície plana (Figura
23), os pingentes possuíam camadas 7 e 15 milésimos e haviam sido folheados nos
processos com Cd e isentos de Cd. E como resultados dos testes, obteve-se todas as
peças aprovadas, pois as superfícies dos pingentes não sofreram nenhum dano.
Segundo a Teixeira (2017), testes como estes garantem a qualidade do produto final.
Figura 23 - Pingentes utilizados no teste de dureza com carrinho de dureza lápis
Wilburn

Fonte: Do autor (2021).

O mesmo método de avaliação da dureza com lápis, foi utilizado por De
Souza Farias et al. (2017), onde foi realizado a aplicação de uma carga utilizando lápis
HB e 6H para a avaliação de filmes de hidroxiapatita (HA) depositados em materiais
de titânio, na ocasião depositou-se filmes de HA dopada com Fe e HA dopada com
estrôncio (Sr).

4.3.2 Teste de abrasividade
Inicialmente realizou-se a aplicação da carga nas peças folheadas no processo
com Cd, obtendo como resultado a deformação da camada das peças folheadas em
7 milésimos de Au com 150 g de carga, nas peças folheadas em 15 milésimos de Au
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a deformação começou a ocorrer a partir das 325 g. Já nas peças folheadas no
processo isento de Cd a deformação das peças com 7 milésimos Au começaram a
partir das 125 g de carga aplicada e nas peças de 15 milésimos de Au a deformação
iniciou-se a partir das 275 g de carga aplicada. Na Figura 24, apresenta-se o teste de
abrasividade realizado para avaliação das peças. As deformações características dos
testes estão apresentadas na Figura 25. Na Tabela 18, apresenta-se os resultados do
teste de abrasividade junto às características das peças testadas e da carga aplicada.

Figura 24 - Teste de abrasividade realizado para avaliação das peças

Fonte: Do autor (2021).

Figura 25 - Deformações características causadas pelo teste de abrasividade

Fonte: Do autor (2021).
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Tabela 18 - Resultados do teste de abrasividade junto às características das peças
testadas e da carga aplicada
Folheação
utilizada

Milésimos da
amostra

Carga aplicada

Danos aparentes

Com Cd

7 milésimos

150 g

Riscos e sem deformações

Sem Cd

7 milésimos

125 g

Riscos e sem deformações

Com Cd

15 milésimos

325 g

Riscos e sem deformações

Sem Cd

15 milésimos

275 g

Riscos e sem deformações

Fonte: Do autor (2021).

Segundo Da Silva et al., (2019) essas análises são importantes para analisar
os efeitos de atrito na zona de cisalhamento. É importante levar em consideração
parâmetros relacionados ao material avaliado, e a medição do coeficiente de atrito
permite a compreensão e otimização dos materiais avaliados.
Ainda, cabe salientar que, os desgastes nas superfícies de peças e estruturas
junto à corrosão é um dos maiores causadores de substituições na engenharia. Por
isso tem-se a necessidade de realizar uma boa escolha no material utilizado. Na maior
parte das vezes, para que as peças e estruturas atinjam as propriedades exigidas é
necessário que haja um tratamento de superfície, que por sua vez, pode ser adaptado
de acordo com a área que as peças serão empregadas, aumentando a longevidade
das peças (TLILI et al., 2016).
Como há poucos relatos na literatura sobre análises de semijoias, buscou-se
trabalhos realizados com materiais semelhantes para evidenciar a importância desses
testes nesses materiais. O estudo de Tlili et al., (2016) avaliou o tratamento de
superfície realizado em aço inoxidável AISI304 e comparado com as avaliações
realizadas no aço inoxidável AISI 304 sem o tratamento de superfície. Os testes
geraram desgastes por deslizamento nas peças com tratamento superficial com as
propriedades de atrito aumentando no decorrer do teste.
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4.4 Avaliação de custos do processo
Para a avaliação de custos do processo, considerou-se os seguintes critérios:
-

Custo de montagem;

-

Custo do reforço a cada 500 g de Au depositadas;

-

Custo por g de Au depositada.
Para isso realizou-se um orçamento com a empresa Atomus Galvano Indústria

e Comércio de Produtos Químicos para Galvanoplastia LTDA, situada em Guaporé,
que por sua vez, é uma empresa especializada em processos da linha de tratamento
de superfície.

4.4.1 Processo isento de Cd
O processo isento de Cd avaliado no decorrer do trabalho é um processo
fornecido pela empresa Atomus Galvano Indústria e Comércio de Produtos Químicos
para Galvanoplastia LTDA. Os valores passados pela empresa estão apresentados
abaixo:
-

Custo de montagem ao litro de banho: R$193,00

-

Custo do reforço a cada 500 g de Au depositadas: R$2450,00

-

Aditivos para correções no decorrer do processo: R$1919,00

-

Custo por g de Au depositada: R$4,67
O custo de montagem é referente ao litro de banho pronto para uso, o valor dos

aditivos, são valores referentes às correções em caso de algum problema, como nos
casos de necessidade de correções de pH, correções de tonalidade e adições de
complexantes e sais condutores. O reforço deve ser realizado sempre que ocorrer a
reposição de Au no processo, pois o reforço é composto pelos metais que
complementam a liga presente que compõe o processo. O custo por g de Au
depositada é referente ao valor gasto em produtos pelo processo de folheação isento
Cd que deverá ser agregado ao valor das peças prontas.
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Utilizando os valores calculados e apresentados na Tabela 14, realizou-se os
cálculos de custo das cargas em produtos gastos da empresa ao produzir as amostras
conforme Equação 5.
A carga onde foi depositada 7 milésimos de Au, obteve um custo de produtos
de R$9,23.
𝑔 𝑑𝑒 𝐴𝑢 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑥 𝑅$4,67 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠
1,976 𝑔 𝑑𝑒 𝐴𝑢 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑥 𝑅$4,67 = 𝑅$9,23

A carga onde foi depositada 15 milésimos de Au, obteve um custo de produtos
de R$18,43.
𝑔 𝑑𝑒 𝐴𝑢 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑥 𝑅$4,67 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠
3,945 𝑔 𝑑𝑒 𝐴𝑢 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑥 𝑅$4,67 = 𝑅$18,43

4.4.2 Processo com Cd
O processo com a presença de Cd avaliado no decorrer do trabalho é um
processo também fornecido pela empresa Atomus Galvano Indústria e Comércio de
Produtos Químicos para Galvanoplastia LTDA. Os valores passados pela empresa
estão apresentados abaixo:
-

Custo de montagem ao litro de banho: R$33,50

-

Custo do reforço a cada 500 g de Au depositadas: R$585,00

-

Aditivos para correções no decorrer do processo: R$538,95

-

Custo por g de Au depositada: R$1,17
Bem como o processo isento de Cd, o custo de montagem é referente ao litro

de banho pronto para uso, o valor dos aditivos, são valores referentes às correções
em caso de algum problema, como nos casos de necessidade de correções de pH,
correções de tonalidade e adições de complexantes e sais condutores. O reforço deve
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ser realizado sempre que ocorrer a reposição de Au no processo, pois o reforço é
composto pelos metais que complementam a liga presente que compõe o processo.
O custo por g de Au depositada é referente ao valor gasto em produtos pelo processo
de folheação com Cd que deverá ser agregado ao valor das peças prontas.
Utilizando os valores calculados e apresentados na Tabela 14, realizou-se os
cálculos de custo das cargas em produtos gastos da empresa ao produzir as amostras
com a Equação 5.
A carga onde foi depositada 7 milésimos de Au, obteve um custo de produtos
de R$3,79.
𝑔 𝑑𝑒 𝐴𝑢 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑥 𝑅$1,17 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠
3,234 𝑔 𝑑𝑒 𝐴𝑢 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑥 𝑅$1,17 = 𝑅$3,79

A carga onde foi depositada 15 milésimos de Au, obteve um custo de produtos
de R$9,38.
𝑔 𝑑𝑒 𝐴𝑢 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑥 𝑅$1,17 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠
8,01 𝑔 𝑑𝑒 𝐴𝑢 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑥 𝑅$1,17 = 𝑅$9,38

Na Tabela 19, estão apresentados os processos utilizados na produção das
amostras junto a milesimagem de Au depositada e valores da massa da carga utilizada
para os cálculos junto às g de Au depositadas nas cargas e custo de produtos por g
de Au depositada nos processos de folheação, também apresenta-se o custo gerado
em consumo de insumos por cada carga banhada pela empresa.
Tabela 19 - Processos utilizados com a milesimagem de Au depositada em cada carga
e valores utilizados para a realização dos cálculos do custo de consumo de insumos
por carga banhada e valor gasto em insumos baseado no tamanho das cargas
banhadas pela empresa.
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Processo
utilizado

Milésimos
depositados

Massa
da carga

g de Au
deposit.

Custo por g de
Au depositada

Custo total da
carga em insumos

Com Cd

7 milésimos

462 g

3,234 g

R$1,17

R$3,79

Com Cd

15 milésimos

534 g

8,01 g

R$1,17

R$9,38

Sem Cd

7 milésimos

281 g

1,967 g

R$4,67

R$9,23

Sem Cd

15 milésimos

263 g

3,945 g

R$4,67

R$18,43

Fonte: Do autor (2021).

Relacionando os valores dados pelos cálculos pode-se perceber que tem-se
um custo de produção 3 vezes superior no processo isento de Cd.
No entanto, cabe salientar que as empresas precisam se adequar em função
da portaria n° 123 do INMETRO de 16 de fevereiro de 2021, que exige a redução de
metais como Cd e Pb, nos processos de banho de joias e semijoias.
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5 CONCLUSÃO

No presente trabalho, objetivou-se a avaliação do processo de folheação isento
de Cd, buscando saber se suas propriedades quanto a resistência à corrosão,
resistibilidade a atritos e a sua dureza eram compatíveis às características dos
processos de folheação com Cd já firmados no mercado das joias, semi joias e
folheados de Au. Esta avaliação se baseou na necessidade das empresas de atender
às exigências da portaria n° 123 do INMETRO.
Em relação às propriedades de resistência à corrosão, os resultados obtidos
nos três testes realizados, demonstram que as peças folheadas no processo isento
de Cd permanecem maior tempo sem alterações e danos em sua superfície se
comparado com o processo de folheação com Cd, mas que ao iniciar seu processo
de degradação atinge a mudança de tonalidade e perda de brilho mais rapidamente.
Os resultados obtidos nos testes de dureza e de abrasividade trazem a
diferença de dureza nos processos, onde mostra que o processo isento de Cd possui
uma deficiência na resistibilidade de sua camada depositada, quando comparado com
o processo com Cd. Porém, mesmo com as propriedades de dureza inferiores os
resultados são satisfatórios.
Em relação à custo do processo isento de Cd, tem-se um processo com custo
inicial 5,76 vezes superior ao processo com Cd e com custo agregado nas peças
gerado pelo consumo de insumos de até 3 vezes maior que o processo com Cd.
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Dessa forma, não se teve grandes vantagens econômicas em realizar este
processo proposto no trabalho. No entanto, como todas as empresas desse ramo
precisam se adequar às portarias do INMETRO, a curto ou longo prazo, precisarão
desenvolver novos processos reduzindo Cd e Pb em suas formulações. Assim, esse
trabalho avaliou uma proposta que ainda precisa ser melhorada. Como sugestões
futuras, pode ser avaliada a dureza das peças recobertas pelos processos, através do
teste de microdureza Vickers. Pode-se também realizar a visualização dos danos
através da microscopia eletrônica de varredura (MEV).
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