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Introdução
Embora a presença de elementos tóxicos como Cd,
Pb, Sn e As em bijuterias seja recorrente[1], no
Brasil não há legislação específica para estes
objetos e é cada vez mais comum a ocorrência de
tais peças no mercado popular.
Estes elementos apresentam toxicidade crônica e
aguda comprovada em diversos estudos [2]. A
exposição pode se dar através de contato com a
pele, absorção gastrointestinal devido à deglutição
de peças inteiras ou partes e ainda pela
permanência dos objetos na boca, esta última
ocorre principalmente com crianças.
Além dos danos diretos à saúde, a importação deste
tipo de material pode acarretar uma introdução de
grande quantidade de poluentes em potencial, cujo
descarte
inadequado
pode
representar
contaminação de ecossistemas inteiros.
Este trabalho apresenta a determinação de
elementos tóxicos em bijuterias adquiridas no
comércio do Rio de Janeiro. Foram adquiridas dez
peças de diferentes bijuterias e as mesmas foram
analisadas segundo a ASTM F2999-13 [3].
As bijuterias foram identificadas, subdivididas e as
partes metálicas foram digeridas em ácido nítrico
50%, diluídas em água tipo 1 e analisadas por ICP
OES. Inicialmente determinou-se a concentração
total de Cd e Pb.
As amostras que apresentaram em sua composição
teores de Cd ou Pb superiores a 1,5 % [3] foram
submetidas a um estudo adicional, de extração
ácida, com intenção de simular a deglutição
acidental das partes. Procedeu-se uma extração
com uma solução 0,07 M de HCl a 37 ºC a 60 rpm
por 24 h. O extrato foi então analisado por ICP OES.

As bijuterias compostas por peças com tamanhos e
formatos diferentes, foram separadas e analisadas
individualmente. Nas amostras 3, 7 e 9 foram
encontrados 33, 25 e 35 % de Cd, respectivamente.
Essas amostras foram submetidas ao ensaio de
migração previsto na ASTM F2999-13, já que
apresentaram teores de Cd superiores a 1,5 % e
são susceptíveis à ingestão acidental. Os resultados
do ensaio de migração são apresentados na Tabela
1.
Tabela 1. Resultados da concentração migração
ácida de cádmio nas bijuterias.
Amostra
3
7
9

Massa das peças (g)
7,16
2,25
14,25

Para as amostras 3 e 9, a massa de Cd extraída é
superior ao limite de 200 g estabelecido na norma
ASTM e representam um risco para a saúde do
consumidor.

Conclusões
Apesar da amostragem pequena, os resultados
apresentados neste trabalho demonstram a
necessidade urgente de uma regulamentação dos
teores de metais tóxicos presentes em bijuterias.
Trinta por cento das amostras analisadas
apresentaram teores elevados de Cd e em 20 % foi
observada a migração acima dos limites
considerados toleráveis. A exportação de resíduos
tóxicos, apesar de ser considerada uma prática
ilegal, é usualmente verificada. Uma política de
controle desses resíduos evitará que o Brasil se
torne o destino final desse material, assim como
minimizará os impactos à saúde e ao meio
ambiente.

Resultados e Discussão
A Figura 1 ilustra algumas das amostras de
bijuterias que foram analisadas.

Massa de Cd (µg)
1175
52
2946
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Figura 1. Exemplos das bijuterias analisadas.
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