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Introdução 

O ouro ocorre naturalmente sob a forma livre, ou 

como ligas metálicas e está comumente associado 

a minerais sulfetados1, que possuem em sua 

composição elementos tóxicos como: As, Cd, Cr, 

Mn, Pb e Zn. A disponibilidade desses elementos 

em barragens é facilitada pelas etapas de 

beneficiamento do ouro, dentre as quais a flotação e 

a cianetação são críticas do ponto de vista 

ambiental pela geração de rejeitos1. A quantificação 

do material presente nesses rejeitos, não informa a 

real disponibilidade desses elementos aos diversos 

compartimentos ambientais, em caso de acidentes. 

Sendo assim, é comum o uso de protocolos de 

extrações sequenciais e sucessivas no intuito de 

avaliar o perfil de disponibilidade ambiental desses 

elementos2. O presente trabalho utilizou o método 

de extrações sequenciais protocolado pela Bureau 

Community of Reference (BCR)3 e o método de 

extração sucessiva4 em meio aquoso por 571 h para 

avaliar a disponibilidade de Pb em uma amostra de 

rejeito de cianetação de ouro. 

Resultados e Discussão 

O protocolo BCR3 é divido em 4 etapas: trocável, 

redutível, oxidante e residual, cada etapa, menos a 

residual, simula condições ambientais. Ao fim de 

cada etapa a amostra era centrifugada, sua fase 

liquida analisada e a sólida seguia para a fase 

subsequente. A extração sucessiva4 foi realizada 

utilizando-se água destilada e analisado o teor de 

Pb liberado, após, cada tempo de contato com o 

extrator até alcançar 8 extrações. Os resultados (em 

triplicata) obtidos por ICP-OES são apresentados na 

Tabela 1. 

O teor de Pb total na amostra é de 

aproximadamente 24 g Kg-1, o total disponibilizado 

pelo protocolo BCR, referente as etapas trocável, 

redutível e oxidante, corresponde a cerca de 75% 

do total. Nas extrações sucessivas o acumulado de 

Pb após as 571 h corresponde a apenas 0,1% do 

total. De acordo com a ABNT NBR 10004:20045, o 

limite máximo deste elemento para que um resíduo 

seja classificado como inerte é correspondente a 4,0 

mg Kg-1 de amostra. Este dado revela que, na 

segunda extração, 26 h, o teor de Pb liberado é 

maior do que limite estabelecido pela norma.  

 
Tabela 1. Resultados Extração Sequencial (BCR) e 

Extração Sucessiva (H2O destilada). 

Conclusões 

É possível inferir que sob determinadas condições 

ambientais (trocável, redutora e oxidante) o resíduo 

estudado apresenta risco a natureza, bem como a 

sua exposição ao meio aquoso por mais de 26 h 

promove a liberação de Pb, acima de teores 

considerados ao meio ambiente e a saúde pública. 
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