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ESTUDO DAS ROTAS DE TRATAMENTO DA ESCÓRIA DO PROCESSO MILLER 
PARA RECUPERAÇÂO DE METAIS PRECIOSOS 

MARCUS GRANATO 1 

LUIZ GONZAGA S. SOBRAL 2 

RESUMO 

O refino pirometalúrgico do ouro, conhecido como processo Miller, 
tem como um de seus produtos uma escória constituída basicamente 
de cloretos de prata, cobre e partículas de ouro metálico. O tra 
tamento para recuperação dos metais de interesse pode ｳ･ｧｵｩｲｾｲｯ］＠
tas principais, a saber: redução com carbonato de sódio (pirome
talúrgica) e redução com pó-de-ferro (hidrometalúrgica) . 

O presente trabalho foi realizado para a Casa da Moeda do Brasil 
e consistiu de um estudo comparativo entre as duas formas de tra 
tamento, para definição do processo mais indicado para utiliza = 
ção. Na rota pirometalúrgica foram variados os seguintes pará -
metros: granulometria, quantidade de carbonato de sódio adiciona 
da, tempo de duração dos dois estágios de aquecimento; enquanto
na hidrometalúrgica, a % de sólidos na polpa, a granulometria 
as quantidades d€ ferro e ácido clorídrico adicionadas. 

Os resultados permitiram concluir que a rota pirometalúrgica é 
a mais indicada para o ｣｡ｳｯＬｾｮ､ｯ＠ se:t: . . ins.talada em escala in -
dustrial ainda este ano. ' -<- Ｎ ｾ＠

Eng9 Metalúrgico - Pesquisador do CETEM 
2 Eng9 Químico - Pesquisador do CETEM 



433 
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1. INTRODUÇÃO 

O refino piromet.alúrgico de "bullions" de ouro, denomina 

do processo Miller, produz, além do metal purificado, uma escória 

consistindo basicamente de cloretos de prata e cobre onde encontra

se também ouro metálico, presente por efeito de arraste na retirada 

da escória do cadinho de operaçao. Os teores de ouro e prata na 

escória são variáveis de acordo com a composição do "bullion" a re 

finar, com a técnica de operação utilizada e com a prática do ｯｰ･ｲｾ＠

dor. Em geral, encontra-se cerca de 25 a 50% de prata e de 2 a 8% 

de ouro. 

O tratamento desta. escória, visando a recuperaçao dos me 

tais preciosos contidos, pode ser realiZado de acordo com duas ro 

tas tecnológicas principais, a saber: 

- Redução pirometalúrgica com carbonato de sódio e, 

- Redução hidrometalúrgica com pó de ferro. 

·De acordo com a solicitação da Casa da Moeda do Brasil, 

no âmbito do projeto "Assessoria Técnica e Consultaria para a CHB", 

foi considerado como prioridade primeira a realização de um estudo 

das duas alternativas citadas para a recuperação dos valores de 

interesse da escória Miller. Este trabalho apresenta os 

resultados encontrados nas pesquisas realizadas e define o 

fluxograma de tratamento, com base nestes mesmos resultados. 

2. PREPARAÇÃO DA AMOSTRA 

melhor 

Uma amostra de 2lkg de escória Miller foi fornecida pela 

CMB ao ｃｅｔｅｾＱ＠ para estudo. Esta escória foi inicialmente britada e 

moida abaixo de· 8 #. Em seguida, com técnicas de homogeneização e 

empilhamento foi retirada uma amostra representativa de lOkg de ma 

terial para testes. O restante da amostra foi moida abaixo de 35 # 
e,novamente, criteriosamente amostrada para a retirada de mais 6kg 

de material. Finalmente o restante foi ncldo abaixo de 65 # . 
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A partir destas amostras principais foram separadas ｡ｭｯｾ＠

tras de 200g a serem utilizadas nos ensaios tecnológicos. A anál! 

se química dos conteúdos de ourç e prata do material resultou em 

6,3% Au e 40% Ag. Um técnico da CMB acompanhou toda a operação de 

manuseio e preparação do material para os ensaios. 

3. ROTA PIROMETAL0RGICA 

o processo de redução a alta temperatura com carbonato 

de sódio consiste em misturar a escória Miller com este agente redu 

tor,da forma mais homogénea possível, e aquecer à temperaturas aci 

ma de 550°C. Desta forma ocorre a decomposição do carbonato e a ｲｾ＠

dução da prata da f .orma de cloreto à metálica. Em seguida é neces 

sário que a temperatura esteja acima do ponto de fusão da prata, de 

forma a permitir a percolação das gotas de metal produzidas e a foE 

mação de uma fase metálica contendo a prata e o ouro carreados. 

Observa-se também a formação de uma fase escória (escória ｳ･｣ｵｮ､ｾ＠

ria) que ainda pode conter pequenos teores dos metais de interesse. 

(l) 

A reaçao química que caracteriza 

2 AgCl + Na
2
co

3 
ｾ＠ 2 Ag

0 
+ 2 NaCl + 

o processo está a seguir: 

/ / co
2 

+ 1/2 o
2 

Além do carbonato de sódio utiliza-se também uma certa 

quantidade d.e carvão#vegetal em ·pÓ de forma a permitir a reação com 

o oxigênio produzido na reação (1), mantendo um melo de reação redu 

tor. 

3.1. - Procedimento Experimental 

Os materiais utilizados(escória, carbonato de sódio, caE 

vão), eram misturados e homogeneizados antes de cada ensaio. Em ｳｾ＠

guida eram colocados em cadinhos de zirconita e postos em forno ｭｾ＠

fla, já à temperatura de processamento. O tempo de aquecimento ･ｾ＠

tre os estágios 1 e 2 (ver próximo item) foi sempre o mesmo, de cer 

ca de 40 minutos. 

Após o tempo de ensaio, os cadinhos eram retirados dofor 

no e o material fundido vazado 

ração de fases e resfriamento. 

em cones de ferro fundido, para ｳ･ｰｾ＠

Em seguida as duas fases (metal e 

escória secundária) eram pesadas em separado. O metal era ｡ｲｭ｡ｺ･ｮｾ＠

do e a escória secundária seguia para análise por ensaio por fusão 
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que permitia tam5ém a recuperação do conteúdo metálico de interesse. 

De posse dos dois pesos (metal recuperado e metal na escória) , era 

processado o cálculo dos percentuais de recuperação. 

Ao final, todo o metal produzido foi reunido e pesado ｰｾ＠

ra entrega à Casa ､ｾ＠ Moeda do Brasil. 

3.2. - Resultados e Discussão 

As variáveis que foram analisadas neste estudo foram as 

seguintes: 

A- Quantidade estequiométrica de carbonato de sódio, calculada 

a partir da reação 1 e tendo por base que a totalidade da ｾ＠

tra seria de cloreto de prata; 

B- Granulometria, a fim de definir a faixa em que o contato entre 

as particulas reagentes seria mais eficiente; 

C- Tempo de operação no primeiro estágio de aquecimento (600°C), 

para a reação de redução; 

D- Tempo de operação no segundo estágio de aquecimento (1100°C) , 

para a aglomeração da prata e formação da fase metálica. 

O quadro 1 apresenta os valores ·das: variáveis utilizadas 

nos ensaios realizados. 

VARIÁV EIS NIVEL l N'!VEL z N'IVEI. 3 

A (est.) 1, o 1, 5 2,0 

B Ｈｾ＠ ) 8 35 -
c (h) 1 z -
D. (h) 0,5 1 -
Quadro l - Valores das variáveis do estudo-rota pirometalúrgica. 

As condições de operação, bem como os resultados dos en 

saios sao apresentados na Tabela 1, alguns desses valores são médias 

de repetições, obtidas a partir de ensaios para confirmação e veri 

ficação do estudo, o erro associado é da ordem de 5%. 

Com base nos resultados obtidos, podemos constatar que 

a cominuição de uma granulometria inferior à 8 # não produziu modi 

ficações significativas na percentagem de metal recuperado, demons 
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CONDIÇÕES RESPOSTAS 

TESTES 
GRANUL. Na 2co 3 t1 t2 METAL RECUP. METAL NA 

# (est,) (h) (h) (%) ESCÕRIA (%) 

' 1 8 ' 1,0 1,0 0,5 38,9 61, 1 

2 8 1,0 2,0 0,5 73,3 26. 7 

3 8 1,0 2,0 1,0 7 5' 3 24. 7 

4 8 1' 5 2,0 0,5 92,2 7. 8 

5 8 1' 5 2,0 1,0 96,5 3,5 

6 8 2,0 1,0 1 'o 97,0 3,0 

7 8 2,0 2,0 1,0 92,0 7. 3 

8 35 1,0 1,0 0,5 44,8 55,2 

9 35 1,0 2,0 0,5 68,1 31,9 

10 35 1,0 2,0 1,0 70,3 2 9' 7 

11 35 1' 5 2,0 1,0 86,4 13,6 

12 35 1,5 2,0 0,5 88,7 11' 3 

13 35 2,0 1,0 1,0 9 7. 1 2 '9 

14 35 2,0 2,0 1,0 93,9 6' 1 

Tabela - Condições e resultados dos ensaios de redução ｰｩｲｯｭ･ｴｾ＠

lúrgica. 

I 

I 

! 

I 

' 

trando que as particulas de cloreto de prata já estavam acessiveis 

ao agente redutor na faixa mais grosseira. Isto implicará em menor 

tempo de cominiução e consequentemente em menor consumo de energia 

nesta operação, em escala de produção. 

Os testes que utilizaram a quantidade estequiométrica de 

Na2co3 para redução ｰ･ｲｭｩｾｩｲ｡ｭ＠ apenas a reação parcial dos cloretos, 

com presença de pelo menos 25% do conteúdo metálico na escória ｳｾ＠

cundária. Comparando os resultados dos testes 3, 5 e 7 e dos ｴ･ｾ＠

tes 12, 13 e 16 verificamos que a partir de quantidades de ｣｡ｲ｢ｯｮｾ＠

to equivalentes a 1,5 vezes a estequiométrica foi possivel ｲ･｣ｵｰｾ＠

rar mais de 90% dos metais de interesse. 

Comparando os testes 1, 2 e 3 e os testes 10, 11 e 12 

conclulmos que o aumento dos tempos de duração de ambos os estágios 
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de aquecimento produziu melhores recuperações metálicas, permitindo 

reações mais completas. 

:Em média, de cada amostra de 200g de ｾ｡ｴ･ｲｩ｡Ａ＠ é possível 

obter 92,lg de prata doré indicando um teor de Ｔｃｾ＠ em metais de in 

teresse na escória. 

A escória secundária produzida na redução pirometalúrg! 

ca ainda apresenta teores de prata e ouro consideráveis, podendo 

ser tratada de forma equivalente à técnica de análise química de ･ｾ＠

saio por fusão. 

Nos testes de redução pirometalúrgica realizados verifi-

cou-se que, para cada quilograma de escória Miller tratada, 

zia-se cerca de 650 gramas de escória secundária. 

ｰｲｯ､ｾ＠

O tratamento da escória secundária pode ser realizado no. 

mesmo forno que a escória Miller, com o cuidado de instalar uma 

exaustão, provida de lavagem de gases, eficiente, já que fumos de 

chumbo podem ser produzidos no processo. 

O Fluxograma 1 da Figura 1 apresenta o esquema geral de 

tratamento das escórias Miller e secundária. 

As informações sobre o tratamento da escória secundária 

virão no item seguinte, visto que também é produzido o mesmo tipo 

de escória na rota de redução com ferro metálico. 

4. ROTA HIDROMETAL0RGICA 

O tratamento da escória Miller pelo processo de redução 

com pó de ferro consiste na oxidação do ferro metálico pelo ácido 

clorídrico com consequente produção .de gás hidrogénio, que, por sua 

vez, constitui-se no agente redutor do cloreto de prata, contido 

na referida escória. O processo é realizado à temperatura de 40 a 

50°C, produzida pela própria mistura de ácido clorídrico com água. 

O produto final contém prata, ouro, pequeno teor de ferro além de 

todas as impurezas que acompanhavam a escória Miller (silicatos, 

produtos de decomposição de bórax e cloreto de sódio). Torna-se im 

prescindível uma etapa de escorificação deste resíduo, visto que a 

simples fusão a ll00°C não permite a aglomeração do metal presente. 

Portanto, a rota hidrometalúrgica compõe-se na verdade de duas eta 

pas: a primeira de redução hidrometalúrgica e a segunda de escorifi 

cação do resíduo produzido. 
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CARVÃO 

AQ DORE 

PbO I 
DILUI DO :::::1 HOMOGENEIZAÇÃO t=NozCOJ BORAX 

HN03 
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ESC . 
DESCARTE 

A9 OORE 

FIG. 1- FlUXOGRAMA DE TRATAMENTO PELA ROTA PIRON ETALUftGICA. 
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A reaçao química geral (4), que traduz a primeira etapa 

do processo, está a seguir: 
/ 

(2) Fe + 2 HCl ｾ＠ FeC1 2 + H2 

(3) 2 AgCl + ｈＲｾ＠ 2 Ag o 
+ 2 HCl 

(4) 2 AgCl + ｆ･ｾ＠ 2 Ago + FeC1 2 

Esta reação pode ser dividida nas reaçoes parciais 2 e 3, já des 

critas anteriormente. 

4.1. - Procedimento Experimental 

A escória Miller e o pó de ferro eram misturados e homo 

geneizada a mistura antes de cada ensaio. A solução de ácido clorí 

drico era preparada e a seguir adicionada aos sólidos, em reator 

de vidro pyrex. A agitação era promovida por um agitador mecânico 

com haste metálica revestida com polipropileno. Após o tempo de 

contato (1 hora) o sistema era deixado em repouso por 1 hora, a fim 

de permitir a sedimentação da maior parte dos sólidos, e a solução 

sobrenadante filtrada em buckner. Os sólidos eram filtrados e lava 

dos concomitanteme.nte em outro buckner de forma a aumentar a efici

ência de filtração. Os sólidos obtidos eram secados em estufa e se 

guiam para mistura e homogeneização com escorificantes (bórax e caE_ 

bonato de sódio) . Em seguida a mistura era colocada em cadinhos 

de zirconita e estes em forno a ll00°C. A matéria fundida era vaza 

da em cones para separação de fases e estas pesadas em separado,após 

resfriamento. A escória secundária era tratada de forma similar a 

descrita no item 3.1. 

4.2. - Resultados ｾｄｩｳ｣ｵｳｳ￣ｯ＠

As variáveis que foram avaliadas neste estudo foram: 

- percentagem de sÓlidos na polpa; 

- quantidade de ferro em pó colocada a reagir, em termos da este 

quiometria da reação 4 e levando em consideração que toda a mas 

sa ､ｾ＠ escória era composta de cloreto de prata; 

- granulometria da escória Miller e, 

- quantidade de ácido clorídrico, em termos de estequiometria da 

reação 2 e levando em conta a quantidade de ferro utilizada. 



440 

o Quadro 2 apresenta as variáveis e seus níveis. 

VARIÁVEI S NIVEL 1 NlVEL 2 NIVEL 3 

% SÓlidos na po lpa 40 20 10 

mFe(est.) 1, 5 2,5 3,0 

Granulometria (#) 8 35 -

mHCl (est.) 1,0 1,5 2,0 ' 

' 
Quadro 2 - Variáveis e níveis estudados. 

As condições de operação, bem como os resultados dos ･ｾ＠

saios são apresentados na Tabela 2. Alguns ensaios são médias de 

repetições, obtidas de réplicas para confirmação e verificação da 

consistência do estudo. 

Os primeiros 2 ensaios que foram realizados ｡ｰｲ･ｳ･ｮｴｾ＠

vam percentagem de sólidos na polpa de 50%. Não estão citados os 

resultados em função da impossibilidade de obtê-los. O tempo de 

filtração foi superior a 18 horas, inviabilizando qualquer ｳｩｧｮｩｦｾ＠

cado, em termos relativos, para as respostas. Em seguida foi dimi

nuído o teor de sÓlidos na polpa, consecutivamente, para 40, 20 e 

' 10 %, e só com este Último valo r foi po ssível operar de forma um ｰｯｾ＠

co mais eficaz. O tempo de filtração baixou para cerca de 4 horas. 

Comparando os ensaios 3, 5 e 6, podemos verificar que o 

aumento da quantidade de ferro adicionado acarreta um aumento da peE 
centagem de cloreto de prata reduzido. A diminuição da ｧｲ｡ｮｵｬ｡ｭｾ＠

tria (testes 4 e 5), não produziu maior eficiência de processo e 

determinou maior tempo de filtração, invalidando a sua utilização, 

e demonstrando que a s partículas de AgCl já estavam liberadas a 

8 #. 

A análise dos teores de ferro no resíduo da redução ｭｯｾ＠

tra que a relação ｾ･ Ｏ ｭｈｃｬ＠ não deve ser maior do que 1, pois indica 

uma maior quantidade de ferro não atacada pelo ácido. 

Em média, cada quilograma de escória Miller tratada ｰｲｾ＠

duziu 650 gramas de resíduo a ser escorificado. Este resíduo era 

secado em estufa, misturado a carbonato de sódio e bórax e a ｭｩｳｴｾ＠

ra era colocada em cadinhos de zirconita necessitando de ｴ･ｭｰ･ｲ｡ｴｾ＠

ras da ordem de 1100°C para um resultado eficiente. A Tabela 2 ｭｯｾ＠

tra os percentuais de metais recuperados e os remanescentes na escó 



CONDIÇÕES RESPOSTAS 

ESTE mFe mHCl GRANUL. % AgCl NAO METAL RECUP. METAL ESC. TEOR DE 
% SOL. 

(est.) (est.) (#) REDUZIDO (%) (%) (%)* 

1 40 1, 5 1. 5 35 1. 9 98,3 1. 7 0,20 

2 20 1. 5 1. o 35 1. 4 99,6 0,4 5,45 

3 10 1, 5 1. o 35 1. 3 99,2 0,8 2,75 

4 10 2,5 2,0 35 1. o 99,3 o. 7 0,85 

5 10 2,5 2,0 8 1,.() 99,3 0,7 0,67 

6 10 3,0 2,0 8 o. 1 99,5 0,5 7,10 

7 10 2 'o 2,0 8 1 '6 99,4 0,6 0,46 
- - -- - - ｾｾ＠ - L__ --- -- -

Tabela 2 - CondiçÕes e resultados dos testes da rota pirometalÚrgica. 

* - O teor de ferro refere-se ao resíduo obtido a pÓs a redução hidrometalÚrgica. 

/ 

Fe 

... ... ..... 

ＢＢＢＢＢＢＧ］］］］］ｾｾｾ］］］］］］ｾｾ］］］］］］］］］＾ｾ］］］］］］］ｾＢＢＢＢＧ］］］］ ］］］］］］］］ ｾ ［［［］［］］ ｾｾｾ］］ｾ］ ｾｾ Ｍ ｾ Ｍ ｾＭ ｾ ｾ Ｍ Ｍ ＭＭｾ Ｍ Ｍ , __ 
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BORAX 

Ao ｄｏｒｾ＠

PbO 

DESCARTE 

FILTRAÇAo Ao DORE 

FIG. 2- FLUXOGRAMA OE TRATAMENTO PELA ROTA HIOROMETALÚRGICA . 
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6. CONCLUSÕEf 

- A escória Miller deve ser processada após cominuição 

abaixo de 8 ｾＮ＠ Os resultados em ambas as rotas analisadas ､･ｭｯｮｾ＠

tram a liberação ｳｵｾｩ｣ｩ･ｮｴ･＠ das partlculas de ｩｮｴ･ｲｾｳｳ･＠ nesta faixa. 

- A rota pirometalúrgica permitiu recuperar, na etapa 

de redução, cerca de 97% do conteúdo metálico de interesse. o ｲ･ｾ＠

tante foi recuperado no tratamento da escória secundária. 

- Aconselhamos, na redução pirometalúrgica, a ｵｴｩｬｩｺｾ＠

çao de quantidades de carbonato de sódio, acima de 1,5 vezes a ･ｳｴｾ＠

quiométrica de reação, considerando a massa de escória Miller a tra 

trar como cloreto de prata em sua totalidade. No caso, para 

quilograma de amostra deve ser utilizado 0,7 kg de Na 2co3 . 

cada 

- A operação pode utilizar, fornos abertos, aquecidos a 

Óleo ou a gás, e a rotina de operação deve ser composta de dois es 

tágios de aquecimento, o primeiro a 600°C e o segundo a ll00°c. 

- A rota hidrometalúrgica apresentou sérias ､ｩｦｩ｣ｵｬ､ｾ＠

des na etapa de filtração. Somente com 10% de sólidos na polpa foi 

posslvel obter resultados razoáveis. O manuseio de grandes volumes 

de liquides (11 litros de solução para cada kg tratado) constitui

se em fator negativo para uma unidade industrial. 

- Os filtros a serem utilizados, após a redução ｨｩ､ｲｯｭｾ＠

talúrgica, deverão possuir área de filtração grande a fim de perm! 

tir uma operação eficiente, isto implicará em maior custo de ･ｱｵｩｰｾ＠

ｾｮｾＮ＠

- Verificamos ser imprescindlvel uma etapa de escorif! 

caçao após a redução hidrometalúrgica, sem a qual não é posslvel ｾ＠

glomerar os metais de interesse. Portanto, recalmos na rota ｰｩｲｯｭｾ＠

talúrgica com modificação apenas de reagentes. 

- Em ambas as rotas é necessário o tratamento da escó 

ria secundária por técnica similar à utilizada na análise qulmica de 

ensaio por fusão. 

- Finalmente, a comparação das duas rotas analisadas faz 

concluir que a redução pirometalúrgica é mais simples, ･ｮｶｯｬｶ･ｮ､ｯｾ＠

nor número de operações unitárias e de mais fácil execução que a ｲｾ＠

ta hidrometalúrgica, além de ·exigir menor investimento em ･ｱｵｩｰ｡ｭ･ｾ＠

tos e permitir obter excelentes resultados de recuperação. 
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