
XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 
Belém-PA, 23 a 27 de Outubro 2017 

 

 

 

AVALIAÇÃO DAS PERDAS DE MERCÚRIO DURANTE A 
DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA DE AMALGAMA DE PRATA COM USO 

DE RETORTAS 
 

SOUZA, J.N.¹, SOBRAL, L.G.S.2, 
¹Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de Química. Email: 

juulia.souza@hotmail.com 
2Centro de Tecnologia Mineral, Coordenação de Processos Metalúrgicos e Ambientais 

(CPMA), Serviços de Processos Minerometalúrgicos e Biotecnológicos. email: 
lsobral@cetem.gov.br 

 
RESUMO 

 
O uso indevido do mercúrio na mineração artesanal de ouro em pequena escala 
ganhou notoriedade com a consolidação da Convenção de Minamata (2013). Há 
uma preocupação mundial na melhoria dos processos usados para extrair ouro 
nesses locais. Uma das propostas é o uso de retortas durante a decomposição 
térmica do amálgama de ouro. Portanto, este estudo teve por objetivo desenvolver 
uma metodologia de avaliação da exposição ocupacional para os operadores frente 
a tais equipamentos e, ao mesmo tempo, avaliar a possibilidade de arraste de  
metais preciosos durante esse processo de térmico. De acordo com resultados 
preliminares, a retorta testada mostrou emissões significativas de mercúrio para a 
atmosfera bem como de metais preciosos. Contudo, novos ensaios de ensaio devem 
ser realizados para validar os resultados previamente obtidos, tendo em  conta, 
nestes testes adicionais, a avaliação de desempenho de diferentes desenhos de 
retorta. Finalmente, como uma tentativa de validar a faixa adequada de  
temperaturas da retorta para uma melhor decomposição do referido amálgama, foi 
efetuada uma análise termogravimétrica que gerou os valores corretos para 
decomposição apropriada de modo a evitar o arraste de metais preciosos com o 
vapor de mercúrio. 

 

PALAVRAS-CHAVE: retorta, pequena mineração de ouro, decomposição térmica. 
 
ABSTRACT 

 

The misuse of mercury in artisanal small-scale gold mining gained notoriety with the 
consolidation of the Minamata Convention (2013). There is a worldwide concern for 
improvements in the processes used for extracting gold in such places. One of the 
proposals is the use of retorts during the thermal decomposition of gold amalgam. 
Therefore, this study aimed at developing an occupational exposure assessment 
methodology for those operators before such equipment, and, at the same time, to 
evaluate the possibility of dragging precious metals during the pyrolysis process. 
According to preliminary results, the retort tested showed significant emissions of 
mercury to the atmosphere and so did precious metal. However, new trial tests shall 
be accomplished for validating those previously obtained results, taking into account, 
in these additional tests, the performance evaluation of different retort designs. 
Finally, as an attempt to validate the proper retorting temperature range for better 
decomposing the aforementioned amalgam a  thermo-gravimetric analysis were  run, 
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which generated the right figures to use the proper thermo-decomposing temperature 
so as to avoid losing precious metals with the mercury vapor. 
KEYWORDS: retort, small scale gold mine, thermal decomposition. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

A Convenção de Minamata, assinada em 2013, reconhece o mercúrio (Hg) como um 
poluente global e visa a redução de suas emissões para proteção da saúde humana 
e meio ambiente. O Artigo 7/anexo C trata apenas do mercúrio oriundo de técnicas 
utilizadas pelos garimpeiros em pequenas minerações de ouro, entre elas a 
amalgamação. Além de ser uma técnica fácil, a substância é barata e acessível, 
sendo comercializada em diversos estabelecimentos circunvizinhos aos garimpos.  
As emissões de mercúrio se agravam quando há decomposição térmica do 
amálgama, popularmente chamada de queima, na obtenção do ouro esponja. Nesse 
contexto, há uma busca por alternativas viáveis isentas de mercúrio ou que  
reduzam, significativamente, tais emissões. A retorta tem sido indicada como uma 
opção por recuperar, quase que totalmente, o mercúrio elementar, mas, ainda, com 
expressivas emissões desse elemento para atmosfera. Esse dispositivo é 
confeccionado em aço inoxidável, dotado de uma câmara, onde o amálgama de 
preciosos é depositado, e é conectada, de forma hermética, à um duto para a coleta 
de vapores de mercúrio elementar que serão condensados em contato com 
recipiente contendo água. Estudos recentes de Souza, J.N e Castilhos, Z.C., 2016 
desenvolveram uma metodologia de análise para avaliar tais emissões e possíveis 
perdas de preciosos. Fez-se a avaliação do uso de retorta em uma faixa de 
temperatura elevada; porém, bem abaixo da utilizada nos garimpos, com propósito 
de se determinar a temperatura ótima para o início da decomposição térmica de 
amálgama de prata a fim de se evitar as emissões expressivas de mercúrio que 
ocorrem em elevadas temperaturas. 

 
2. OBJETIVOS 

 

O presente trabalho teve como objetivo dar continuidade à avaliação de emissões de 
mercúrio elementar durante a decomposição térmica de amálgama de prata, iniciado 
por Souza, J.N. e Castilhos, Z.C. 2016, variando-se a temperatura desse processo e, 
adicionalmente, validar uma faixa ideal dessa temperatura. 

 
3. METODOLOGIA 

 

O trabalho envolveu o uso de uma retorta destinada à decomposição térmica de 
amálgamas de metais preciosos e de um equipamento que realiza análises 
termogravimétricas em conjunto com análise térmica diferencial (TGA/DSC) das 
amostras de distintos amálgamas. 

 
3.1 Preparo da prata metálica 

 

A prata metálica foi obtida através da reação de nitrato de prata com ácido clorídrico 
de modo a obter o cloreto de prata sólido. Esse sal de prata foi reduzido à prata 
metálica pelo formol em meio alcalino. Testes foram realizados para se definir a 
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proporção Mercúrio-Prata que melhor se adequasse ao processo de decomposição 
térmica, em termos de consistência do composto intermetálico produzido. 

 
3.2 Proporção prata-mercúrio 

 

Estudos realizados por Souza, J.N. e Castilhos, Z.C. 2016 definiram a proporção de 
1Ag:4Hg como a condição de menor uso mercúrio elementar possível que  
garantisse um composto intermetálico com aspecto adequado para realização do 
ensaio. 

 
3.3 Amalgamação da prata 

 
Foram preparados dois amálgamas de prata com a proporção definida no estudo 
anterior: 25 gramas para ensaio de decomposição térmica e 0,5 gramas para 
realização da análise TGA/DSC. 

 
3.4 Decomposição térmica do amálgama de prata 

 

A decomposição térmica do amálgama de prata foi realizada a 400oC, 500°C e 
600°C com duração de 15 a 20 minutos. A temperatura da decomposição térmica 
considerada foi medida na própria retorta, e não pela chama, com uso de um 
pirômetro a infravermelho em um ponto de medição que houvesse menor variação 
de temperatura. 

 
3.5 Caracterização das amostras após decomposição térmica 

 

O mercúrio destilado e a prata esponja passaram por uma digestão com ácido nítrico 
e a solução obtida foi avolumada a 250 mL, com água deionizada, em balões 
volumétricos. Alíquotas de 80 mL das soluções ácidas foram enviadas para a 
Coordenação de Análises Minerais (COAM) para a determinação, quantitativa, dos 
elementos prata e mercúrio, utilizando a técnica analítica instrumental de 
espectrometria de absorção atômica. 

 
3.6 Recuperação de Prata e Mercúrio em suas formas elementares 

 

A solução ácida residual, contendo íons Ag+ e Hg2+ em meio nítrico, foi tratada 
visando recuperar esses elementos em suas formas elementares. Ácido clorídrico foi 
adicionado à solução, precipitando, imediatamente, a prata sob a forma de cloreto  
de prata (sólido branco). Este sal foi separado, por meio de uma filtração, e reagido 
com solução contendo formol (HCOH) e hidróxido de sódio, reduzindo o sal à prata 
metálica. A solução remanescente continha, ainda, íons mercúrico em meio nítrico. 
Esta solução foi aquecida, com adição periódica de ácido clorídrico, visando eliminar 
o ácido nítrico, com consequente formação de NO2 (fase gasosa de coloração 
castanha). O meio aquoso, agora contendo cloreto mercúrico, foi tratado, por 
cementação com alumínio para, assim, recuperar o mercúrio em sua forma 
elementar, como mostrado na Figura 1. 
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Figura 1. Cementação do mercúrio solúvel com alumínio metálico. 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

3.7 Limpeza do mercúrio elementar recuperado 
 

O mercúrio recuperado não possui as mesmas características desejadas para um 
processo de amalgamação. Ainda há a presença de pequenas quantidades de 
amálgamas remanescentes em sua superfície, visualmente perceptíveis ofuscando o 
brilho característico do mercúrio elementar. Portanto, o mesmo deve passar por uma 
limpeza com solução diluída 50% v/v de ácido nítrico para dissolução desses 
amálgamas superficiais. 

 
3.8 Análise Termogravimétrica e Térmica diferencial (TGA/DSC) 

 

O equipamento para análise TGA/DSC foi da marca STAR® System, utilizando 70 
microlitros como referência. Utilizou-se o nitrogênio como gás inerte para evitar 
qualquer tipo de oxidação indesejada da amostra. Definiu-se a rampa de 
aquecimento em 10 graus Celsius por minuto. 
Houve a preocupação com as emanações de mercúrio provenientes das 
decomposições térmicas dos amálgamas, ocorridas dentro do equipamento, mesmo 
que em pequenas proporções. 
Optou-se, então, por conectar a saída de ar do equipamento com um recipiente 
contendo solução de permanganato de potássio em meio ácido com uso de uma 
mangueira. O vapor de mercúrio, que possa eventualmente sair, entra em contato 

com a solução lilás de KMnO4 que se descora, devido à redução do Mn7+ a Mn2+,  
que é incolor, como mostra a seguinte reação: 

2KMnO4  5Hg o   16HCl  2MnCl  5HgCl2  8H 2O  2KCl 

Portanto, a clarificação da solução é um indicador visual da presença de mercúrio 
elementar no meio ambiente. A Figura 2 mostra uma foto do equipamento utilizado 
nessa análise instrumental. 

Alumínio Metálico 

Solução Clorídrica 
Contendo Hg2+

 

Hgo
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Figura 2. Equipamento TGA/DSC conectado à solução de permanganato de potássio. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 Amalgamação da Prata 

 
O primeiro amálgama foi preparado com 5,006g de prata e 20,131g de mercúrio, 

para ser utilizado nos ensaios a 400oC e 500°C. Após realização dos mesmos, outro 
amálgama foi produzido, contendo 5,005g de prata e 20,044g de mercúrio para o 
teste a 600°C. 

 
4.2 Ponto de medição da temperatura de decomposição térmica 

 

Escolheu-se a fresta de rosqueamento da retorta para medição da temperatura de 
decomposição térmica. Abaixo desta, havia uma instabilidade causada pelo fluxo de 
ar deslocado pela chama. 

 
4.3 Arraste de prata 

 

O resultado da análise química quantitativa do mercúrio destilado à 500°C mostrou 
que este continha 0,022175 gramas de prata. Assim, em termos percentuais,  
0,443% (i.e., 0,022175/5,006) do metal de interesse foi arrastado com o mercúrio 
destilado. O resultado para 600°C não detectou presença significativa de prata no 
mercúrio elementar destilado. 

 

4.4 Emissão de mercúrio durante a decomposição térmica 
 

4.4.1 Análises químicas 
A análise quantitativa das amostras provenientes da decomposição térmica a 500°C 
mostrou que 14,8505g de mercúrio foi destilado, 0,767g desse elemento 
permaneceu, ainda, na esponja e quantidades não significativa (<0,01mg/L) na água 
de resfriamento do frasco coletor. 
Realizou-se um balanço de massas: 

20,131g (massa de Hgo no amálgama) = 14,8505g (massa de Hgo no destilado) + 

0,767g (massa de Hg
o 

na esponja) + 0g (massa de Hg
o 

solúvel na água) + perdas 
atmosféricas. Os resultados das análises químicas obtidos para o mercúrio a 600°C 
mostraram 11,4g de mercúrio destilado, 0,1735g residual na esponja e 0,00009g na 
água de resfriamento do frasco coletor. 
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Da mesma forma, realizou-se um balanço de massas: 

20,044g (massa de Hgo no amálgama) = 11,4g (massa de Hgo no destilado) + 

0,1735g (massa de Hgo na esponja) + 0,00009g (massa de Hgo solúvel na água) + 
perdas atmosféricas. 
O balanço de mercúrio não chegou a 100% devido a possíveis perdas durante o 
experimento como também às perdas por volatilização de Hgº proveniente da 
decomposição térmica do amálgama. Estima-se que 4,5135g de mercúrio  foi  
perdido para o meio ambiente durante a pirólise à 500°C. Enquanto à 600°C, 8,47g 
de mercúrio foi emitido para o meio ambiente. 
Assim, pode-se calcular a eficiência da retorta nas duas temperaturas 
supramencionadas: 
14,8505 (massa de mercúrio destilado) / 20,131(massa de Hg° no amálgama) x 100 
≈ 74% (eficiência da retorta à 500°C); 

11,4g (massa de mercúrio destilado) / 20,044g (massa de Hgo no amálgama x 100 ≈ 
57% (eficiência da retorta à 600°C). 

 

4.4.2 Comparação dos resultados com dados obtidos por Souza, J.N. e 
Castilhos, Z.C 2016 a temperatura de 400°C 

 
Tabela 1. Comparação dos resultados obtidos na decomposição térmica com temperaturas 

distintas 
 

T (°C) Perda de prata por 
arraste 

Perda de mercúrio 
para atmosfera 

Eficiência da 
Retorta 

400 g % g % 83% 

0,005125 0,1 3,39 16,9 

500 g % g % 74% 

0,022175 0,4 4,51 22,4 

600 g % g % 57% 

- - 8,47 42,3 

 

Nota-se que a perda de mercúrio para atmosfera é mais expressiva com aumento da 
temperatura do processo de decomposição térmica. Paralelamente, a eficiência da 
retorta também caiu em torno de 30% com elevação de 200°C. 
A análise química detectou arrastes expressivos de prata, com a saída do mercúrio, 

quando se utilizam temperaturas de 400°C e 500 oC. É importante ressaltar que o 
arraste quadriplicou com uma variação de 100°C. Entretanto, utilizando a 

temperatura de 600 oC esse arraste não foi tão substancial, fato que causou 
estranheza. Uma das hipóteses levantadas, é que houve sinterização da prata 
contida, juntamente com amálgama remanescente, fato que evidenciou o 
aprisionamento do mercúrio elementar nesse processo térmico. A decomposição 
térmica gradual do composto intermetálico se distancia da prática usual realizada em 
garimpos. A chama incidindo diretamente sobre o amálgama faz com que essa 
decomposição do amálgama ocorra de forma enérgica acarretando a liberação de 
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vapores de mercúrio elementar com consequente arraste expressivo de metais 
preciosos. 

 
4.5 Faixa de temperatura ótima para realização da decomposição térmica de 
amálgamas de prata. 

 

O amálgama foi preparado partindo 0,1088g de prata 0,4321g de mercúrio. Uma 
amostra de 0,1074g foi coletada e inserida no equipamento STAR® System. 
O gráfico obtido pela análise termogravimétrica e térmica diferencial da amostra está 
mostrado na Figura 3 abaixo: 

 
Figura 3. Definição da temperatura onde ocorre a decomposição do amálgama de prata. 

 

Analisando, preliminarmente, o gráfico da Figura 3, notou-se a presença de dois 
grandes eventos. O primeiro evento exotérmico seria referente à saída do excesso 
de mercúrio elementar presente no amálgama. Este evento se estende até a faixa 
dos 300°C. A partir desta temperatura inicia-se a decomposição térmica 
propriamente dita até obter uma massa de esponja praticamente constante ao final 
do experimento. 
O sólido residual retido no cadinho da retorta foi, em seguida, pesado, registrando- 
se uma massa de 0,0224g de esponja, de onde se estimou a porcentagem e as 
massas de prata e mercúrio presentes na esponja. Esses valores podem ser 
conferidos nas tabelas 2 e 3, abaixo. 

 
Tabela 2. Cálculo das %m/m dos elementos presentes no amálgama. 

 

Amálgama 
produzido 

Gramas %m/m 

Prata 0,1088g 20,11% 

Mercúrio 0,4321g 79,89% 

Total 0,5409g 100% 
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Tabela 3. Cálculos da massa e %m/m dos elementos Ag e Hg nos determinados compostos. 

 

Amostra inserida 
no equipamento 

0,1073g 

%Ag 

20,11 

g Ag 

0,02157 

%Hg 

79,89 

g Hg 

0,0857 

Esponja 0,0244g %Ag 

88,4 

g Ag 

0,02157 

%Hg 

11,6 

g Hg 

0,00283g 

 

Considerando que 100% da prata está presente no composto, calcula-se que existe 
0,02157g de prata na esponja. Assim, há, pelo menos 0,00283g de mercúrio residual 
na esponja, o que representa 11,6% em termos mássicos. 
Assim, apesar do gráfico mostrar uma situação de massa quase constante de prata  
a altas temperaturas, ainda há mercúrio residual e o mesmo só é eliminado 
totalmente da esponja por meio da fusão uma temperatura da ordem de 1064,18°C 
(temperatura de fusão do ouro). 

 
5. CONCLUSÕES 

 
A emissão de mercúrio em fase vapor se agravou com aumento da temperatura e, 
com isso, o uso da retorta para recuperação de metal precioso à 600°C demonstrou 
ser menos eficiente que à 400°C, pois aprisiona o mercúrio, na forma de amálgama, 
visto que nessa temperatura já ocorre a sinterização da prata metálica e, com isso, a 
retenção de mercúrio elementar. Esse mercúrio só é liberado com a total fusão 
dessa fase sólida, fato que disponibilizará uma quantidade elevada de mercúrio e 
arraste susbtancial de metais preciosos. A faixa de temperatura ideal para 
decomposição térmica de amálgama de prata é de 300 a 400°C. 
Por outro lado, novos ensaios para determinação do arraste de prata deverão ser 
feitos para validar as hipóteses levantadas. Além disso, deve-se dar continuidade à 
análise dos dados dos gráficos TGA/DSC gerados para determinar a proporção ideal 
de Ag:Hg no processo de amalgamação, evitando excesso de mercúrio durante esse 
processo. Entretanto, enfatizamos, em primeiro lugar, que não incentivamos a 
continuidade dessa prática extrativa, considerando que existe rotas alternativas sem 
a utilização de mercúrio elementar, e que não há dados experimentais disponíveis  
na literatura sobre o processo de decomposição térmica de amálgama, visto que tal 
prática acarreta um grande impacto à saúde dos garimpeiros como também uma 
grande contaminação do meio ambiente e perda de metais preciosos, bem metálico 
que tanto buscam. 
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