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1. INTRODUÇÃO
A mineração de ouro artesanal e de pequena escala

(MAPE) é importante para a economia brasileira e é o meio de
sustento de milhares de famílias ao longo do território
brasileiro (Veiga et al., 2006). Contudo, apresenta impactos
negativos ao meio ambiente e à saúde humana (Azevedo,
2003). O processo de amalgamação, o mais utilizado
artesanalmente para a separação do ouro das impurezas,
consiste na adição de mercúrio nos sedimentos com ouro
concentrado, onde ouro e mercúrio se combinam formando
uma amálgama. Posteriormente realiza-se a queima da
amálgama deixando somente o ouro puro (Veiga et al., 2006).
A utilização de mercúrio na extração de ouro é de grande
impacto ao meio ambiente, porque sua queima emite o
mercúrio para atmosfera (Veiga et al., 2009). Além disso, as
populações presentes em áreas contaminadas como as
populações ribeirinhas nos estados do norte brasileiro sofrem
vários riscos (Bidone et al., 1997). Dentre estas regiões
afetadas pela contaminação por mercúrio encontra-se Peixoto
de Azevedo (MT), uma reserva legal garimpeira onde as
cooperativas de mineradores de ouro da região buscam apoio
das universidades para estudos interdisciplinares.

Aprovada em 2013 em Genebra (Suíça), a Convenção de
Minamata sobre Mercúrio, da qual o Brasil é signatário desde
2017, tem como uma de suas principais agendas “reduzir, e
quando viável eliminar, o uso de mercúrio e compostos de
mercúrio” (ONU, 2019). Para que tal objetivo seja alcançado,
é de vital importância a compreensão da forma como se dá o
uso do mercúrio na MAPE, assim como pesquisas que visem
caracterizar e possibilitar a implementação de métodos com
potencial de substituir a amalgamação por mercúrio na
extração de ouro. Estudos de caso de garimpos na América do
Sul apontam para a possível utilização da folha de uma planta
nativa da região amazônica, a Ochroma pyramidale
(popularmente chamada Pau-de-balsa), como um potencial
agente de amalgamação do ouro e substituto ao mercúrio na
mineração (Castigo, 2021), sendo, porém, necessários estudos
para compreender a viabilidade de tal uso. Sob tais aspectos, a
presente pesquisa tem por intenção caracterizar o uso do
mercúrio na MAPE, assim como avaliar potenciais substitutos
à amalgamação por mercúrio, tais como a flotação, a
cianetação e o uso de plantas cianogênicas. O uso de plantas
cianogênicas como um substituto ao mercúrio tem potencial
enorme na MAPE (Torkaman et al., 2021), sendo desejado
pelas cooperativas de Peixoto de Azevedo que pretendem
certificar o ouro da região como livre de mercúrio. Estudos
deste tipo podem gerar resultados com mudanças significativas
na produção de ouro na MAPE do Brasil e do mundo e
contribuir para a erradicação de mercúrio.

2. METODOLOGIA
O presente trabalho integra iniciativa de pesquisa

coordenada pela orientadora Prof.ª Dr.ª Maria José Mesquita,
em conjunto com cooperativas garimpeiras da região de

Peixoto de Azevedo-MT, atualmente em conjunto com a
pesquisadora Marina Moura Morales e demais pesquisadores
da Embrapa-Sinop. Tal projeto tem subsídio inicial do GCRF
(Global Challenges Research Fund) em parceria entre
Universidade de Cardiff (País de Gales), cooperativa de
mineradores artesanais e de pequena escala de Peixoto de
Azevedo-Mt e pesquisadores da Unicamp e Universidade de
Cardiff, sendo seu ponto de partida encontros realizados ainda
no ano de 2019 acerca do uso de mercúrio na mineração
artesanal e seus impactos no ambiente.

A partir de tal perspectiva, teve-se a iniciativa de estudar e
caracterizar potenciais substitutivos ao mercúrio, colocando-se
como objeto de estudo o uso da planta Ochroma pyramidale
como uma alternativa para extração de ouro. Para tal, foram
então projetados estudos como este que visam caracterizar a
eficiência e os potenciais riscos do uso de tal planta na
mineração artesanal de ouro.

Mediante as adversidades apresentadas pelo cenário de
pandemia sob o qual se encontra o Brasil, os projetos de
testagem do pau de balsa com a EMBRAPA-SINOP sofreram
um atraso e não foi possível ainda implementar a planta-piloto
para testagem. Sob esta ótica, buscou-se caracterizar o atual
uso de mercúrio na MAPE e estudar métodos alternativos à
amalgamação por mercúrio, tais como a flotação, a cianetação
e o uso de plantas cianogênicas. Tal estudo tem por objetivo
fornecer um panorama do atual uso de mercúrio na MAPE,
assim como potenciais substitutos ao mesmo.

Tomando como base uma ampla base de dados em
consultas a livros, teses e dissertações bem como a base de
consulta SCIELO de artigos científicos. A revisão foi feita de
maneira a entender as características físico-químicas da
Ochroma pyramidale, os fatores envolvidos no processo de
flotação. Esta pesquisa visa subsidiar um melhor entendimento
das características da planta, do processo de amalgamação por
hidrolização assim como sua eficiência em substituir o
mercúrio na amalgamação do ouro. Tem potencial para
desenvolver patente e ser replicado em outras regiões de
MAPE no Brasil e no mundo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A quantificação da eficiência da amalgamação por

mercúrio na extração de ouro é de vital importância para
compreensão da forma como se dá o uso de tal substância na
MAPE e suas implicações. A partir destes aspectos,
observam-se processos de separação das partículas de ouro dos
sedimentos com potencial para substituir a amalgamação por
mercúrio. Dentre eles, os principais processos de extração são
a flotação e a cianetação (a qual já é utilizada na mineração de
média e grande escala). Há ainda a possibilidade do uso de
plantas nativas capazes de separar o ouro, onde a presença de
glicosídeos cianogênicos caracteriza um potencial substituto
ao mercúrio na MAPE.

● Quantificação da extração de ouro por mercúrio
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A extração de ouro como um todo é uma atividade que
apresenta diversas particularidades ao longo do território
brasileiro: este pode ser feito em pequena, média ou grande
escala; por grandes empresas, pequenas empresas, em
pequenos garimpos organizados em cooperativas e até mesmo
de forma ilegal. Utiliza-se também métodos variáveis como a
amalgamação por mercúrio e a cianetação, a depender de
fatores como a escala da extração, sendo ambos os processos
responsáveis por diferentes impactos sobre o meio natural.

Constata-se que a cianetação é um processo industrial
utilizado em larga escala por empresas de médio e grande
porte, enquanto a amalgamação por mercúrio é um processo
artesanal utilizado na MAPE por garimpeiros independentes
ou organizados em cooperativas e na mineração ilegal
(Verbrugge, Lanzano e Libassi, 2021).

O processo de extração de ouro através da
amalgamação por mercúrio, é influenciado por fatores como a
proporção de mercúrio em relação ao concentrado de ouro, a
presença de capas de óxidos/hidróxidos sobre as partículas e,
acima de tudo, as dimensões das partículas de ouro presentes
no concentrado (Hylander et al., 2007).

A proporção de mercúrio utilizada na amalgamação
do ouro pode variar de uma taxa de 4:1 (quatro partes de
mercúrio para cada parte de ouro) até 20:1 , podendo chegar à
uma razão de 50:1 em casos extremos (UNEP, 2012). A taxa
de uso do mercúrio tende a ser definida principalmente pelo
custo de compra do mercúrio em detrimento de critérios
técnicos rígidos ou com base em estudos de eficiência. O
preço do quilo de mercúrio pode variar de trezentos a mil e
quinhentos reais, a depender da região (Maisonnave, 2018).
Quando o preço do mercúrio está baixo, utiliza-se uma maior
taxa, enquanto quando o preço do mesmo aumenta, tende-se a
utilizar menos mercúrio no processo de amalgamação visando
a redução de custos (UNEP, 2012).

A maioria dos estudos de eficiência da amálgama de
mercúrio indica baixa recuperação entre 25 e 35% (Tabela 1).
De modo geral, a amalgamação por mercúrio é incapaz de
amalgamar partículas de ouro com dimensões abaixo de 0,07
mm (Santos et al., 2013). Uma vez que grande parte das
partículas de ouro se encontra abaixo desta fração, o uso do Hg
na amalgamação tende a possuir baixa eficiência de
recuperação do metal. Apresenta ainda uma baixa eficácia
quando as partículas de ouro se encontram recobertas por uma
capa de óxidos e hidróxidos em função do intemperismo,
processo ainda mais acentuado em países tropicais como o
Brasil (Verbrugge, Lanzano e Libassi, 2021). Segundo estas
observações, tal processo de extração do ouro apresenta uma
média de eficiência de 31±4%.

Tabela 1- Eficiência da amalgamação na recuperação de ouro
segundo diversos autores.

● Cianetação
Cianetação é um processo largamente utilizado em

mineração de grande escala e consiste no uso de cianetos para
a lixiviação do ouro. O material contendo os sedimentos
estéreis e o ouro é colocado em tanques com o cianeto inserido
por bombas. O ouro, solúvel em cianeto, é então dissolvido e

lixiviado dos sedimentos, sendo decantado no fundo dos
tanques. O ouro é posteriormente recuperado com o uso de
materiais como resinas e placas de carbono (McDonald et al.,
1992).

Caso seja necessário, a depender da presença de outros
metais, procedimentos preliminares podem ser realizados, tais
como a lavagem dos sedimentos e a submersão em água com
pH elevado, o que ajuda a neutralizar potenciais ácidos
formados na presença de cianeto. A utilização de uma solução
de óxido de cálcio alcalina previne a formação de substâncias
como o cianeto de hidrogênio, uma substância extremamente
tóxica (Verbrugge, Lanzano e Libassi, 2021). O uso da
cianetação na extração do ouro apresenta uma eficiência de
cerca de 95% (Hylander et al., 2007).

Apesar de sua alta eficiência na extração do ouro, a
lixiviação por cianeto é um processo controverso uma vez que
é uma substância extremamente tóxica. Seu descarte incorreto
pode levar à contaminação de rios e acarreta diversos riscos à
fauna e à saúde humana (Jesus et al. 2014). A exposição ao
cianeto a longo prazo pode causar irritações nos olhos e nariz,
dores de cabeça, náuseas, sangramentos e outras complicações
que podem levar à morte (Anseeuw et al., 2013).

● Flotação
A flotação consiste na separação de misturas heterogêneas

que não se dissolvem entre si, como as partículas de ouro
misturadas a sulfetos, óxidos e sedimentos. Este processo de
separação utiliza uma substância coletora e uma substância
espumante. A substância coletora atua na interface
sólido-líquido e modifica a superfície mineral a tornando
hidrofóbica. Já a substância denominada espumante reduz a
tensão superficial e permite o transporte das partículas
hidrofóbicas. Na flotação de ouro, os coletores e espumantes
mais comuns são o xantato e álcoois ou éteres,
respectivamente. Através deste processo, é possível realizar a
separação de partículas de ouro acumulando-as ao fundo do
flotador (Santos Júnior, 2018).

O processo de flotação apresenta diversos parâmetros
variáveis, tais como a taxa de agitação do flotador e a
viscosidade da substância flotadora utilizada. Sob estes
aspectos, a taxa de agitação do flotador influencia a
recuperação de partículas de ouro de forma diferente para cada
modelo e, portanto, deve ser analisada de acordo com o
modelo utilizado. Por outro lado, a substância flotadora
apresenta melhores resultados com o aumento da viscosidade.
A separação do ouro por flotação pode atingir uma eficiência
próxima a 83% na recuperação do minério (Moses, 1999). O
uso de óleos vegetais ainda apresenta grande potencial como
agente separador na flotação (Marciano, Costa e Lins, 1994).

● Glicosídeos cianogênicos e a concentração de
cianetos nas plantas

Diversas plantas têm se apresentado como potenciais
substitutas ao mercúrio na amalgamação de ouro. Segundo a
Organização Mundial da Saúde (OMS, 1993) e Torkaman et
al. (2019), existem mais de 2.000 plantas cianogênicas. As
plantas cianogênicas possuem glicosídeos cianogênicos, que
quando hidrolisados liberam cianeto (ácido cianídrico - HCN).
Esta característica química propicia a capacidade de separar as
partículas de ouro dos demais sedimentos estéreis (Tokarnia et
al. 2012). Dentre as principais plantas cianogênicas, pode-se
citar a Manihot esculenta ou mandioca brava (Euphorbiaceae),
a Passiflora edulis (Passifloraceae), a Macadamia ternifolia
(Proteaceae), a Prunus persica (Rosaceae) (Pinotti e
Francisco, 2000), assim como as folhas de pau-de-balsa
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(Ochroma pyramidale) e brotos de bambu (Bambusoideae)
(Castigo et al. 2021).

A reação de hidrólise dos glicosídeos cianogênicos
ocorre quando a molécula de linamarin presente na estrutura
celular da planta, em presença de água, é hidrolisada por

-glicosidases e linamarase, formando ludraxinitrila e glicose.
Estas são decompostas espontaneamente em cianeto e acetona
(Figura 1) (McMahon et al., 1995; Tokarnia et al., 2000). A
cianogênese é a responsável por conferir às plantas
cianogênicas a capacidade de separar as partículas de ouro dos
demais sedimentos indesejáveis (Tokarnia et al. 2012).

Figura 1: Reação de Cianogênese (Amorim, Medeiros e Riet-Correa, 2006)

Um importante aspecto a ser considerado é o nível de
cianeto produzido pela hidrólise destas plantas, fator químico
responsável pelo seu potencial uso na mineração. As
moléculas precursoras de cianeto em diversas plantas atuam
como mecanismo de defesa destas contra predadores.

Os níveis de HCN produzidos variam de uma espécie para
outra (Francisco e Pinotti, 2000). Acerca da concentração de
cianeto nas principais plantas produtoras de cianeto,
destacam-se a Manihot esculenta e a Phaseolus lunatus (com

níveis de cianeto que variam de 2 a 3 g/Kg), o feijão-de-lima
claro (3g/Kg) e brotos de bambu (Bambusoideae) (7,7g/Kg)
(Tabela 2) (Francisco e Pinotti, 2000; Torkaman et al., 2019).
A flotação com base no uso de tais plantas se apresenta como
um substituto à amalgamação por mercúrio na extração de
ouro (Moses et al., 1999). Neste sentido, é de interesse
estratégico na mineração experimentos que quantifiquem o
potencial das mesmas na extração de ouro.

Tabela 2: Plantas cianogênicas e concentração de cianeto.

Fonte: Adaptado de Torkaman et al. (2019).

4. CONCLUSÕES
Através do presente estudo e a análise de diversas fontes, é

possível observar que o uso de mercúrio na MAPE, quando
aplicado no método whole ore amalgamation (sem o uso de
métodos de concentração) apresenta uma baixa eficiência na
extração das partículas de ouro (aproximadamente 31%). Isto
se deve principalmente a ineficiência do mercúrio em
amalgamar partículas de dimensões inferiores a 0,07mm.

Existem diversos métodos substitutos ao mercúrio, tais
como a cianetação e a flotação. A cianetação apresenta alta
eficiência (95%) e já é utilizada na mineração de média a
grande escala. Contudo, apresenta diversos riscos à natureza e
à saúde humana devido à toxicidade do cianeto. A flotação
apresenta-se como um método de grande eficiência (83%),
sem riscos ambientais. Neste sentido, a flotação com base no
uso de plantas cianogênicas é uma opção viável como
substituto ao mercúrio, apresentando diversas opções como o
Pau-de-balsa e a Mandioca brava.

Estudos que visem caracterizar a eficiência do uso destas
plantas são de interesse estratégico na mineração, sendo
necessário observar a capacidade destas plantas de gerar

bioprodutos que se apresentem como opção viável ao uso de
mercúrio.

Além disto, mediante os objetivos implementados através
da Convenção de Minamata Sobre o Mercúrio, para que a
redução e eventual eliminação do uso de mercúrio e
compostos de mercúrio seja viável,potenciais métodos de
extração do ouro precisam ser testados e devem ser viáveis
tanto em termos de eficiência quanto de custo. Caso a
eficiência de um método de separação do ouro seja inferior à
amalgamação com mercúrio, fica mais difícil adotá-lo, por
motivos econômicos. Do mesmo modo, ainda que um método
seja mais eficaz que a amalgamação por mercúrio, este
também deve ser mais barato, uma vez que o fator econômico
apresenta grande influência na tomada de decisão tanto por
parte de garimpeiros quanto de cooperativas envolvidas na
MAPE. Por outro lado, a consciência de que o mercúrio
precisa ser eliminado do processo de concentração do ouro
tanto por motivos ambientais e de saúde quanto para atingir
patamares de certificação para mercados internacionais, faz
esta pesquisa potencial para a MAPE de ouro em todos os
países onde é realizada.
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