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1 . INTRODUÇÃO 

Este trabalho faz parte do projeto desenvolvido 
junto à Casa da Moeda do Brasil visando a instalação da 
sua usina de refino de metais preciosos. 

O tratamento dos minérios de chumbo de cobre e 
em menor escala de minérios de prata e ouro resulta num 
"bullion" de prata que contém ouro, outros metais preciosos 
do grupo da platina e impurezas sob a forma de metais de 
base . A fusão e o lingotamento deste material , na forma 
adeq uada, produzirão anodos impuros de prata que serão 
submetidos a um refino eletrolitico. 

Os pnxessos usuais de refino de prata por eletró 
lise, apresentam alguns aspectos comuns entre si, sendÕ 
denominados de processo Moebius e processo Balbach-Thum. 
Nestes processos os anodos são eletrolisados, à temperatura 
ambiente , em soluções de nitrato de prata e de cobre, con 
tendo baixas concentrações de ácido nitrico livre . A pratã 
é depositada sob a forma de cristais, de pureza elevada 
(99 , 99%), nos catados confeccionados de aço inox , grafite, 
ou menos frequentemente de prata pura (99,99%). As impure 
zas metálicas , de caráter mais eletronegativo que a prata~ 
permanecem insolúveis constituindo a lama anódica do preces 
so, que é coletada em sacos anódicos, afim de não contã 
minar o depósito . As demais impurezas são dissolvidas nõ 
eletróli to, que necessita então , de um controle e ajuste 
periódico da sua composição. Em geral, não se verificam 
polarizações significativas, resultando portanto, na ausên 
cia de evolução gasosa nos eletrodos . 

2. PROCESSO MOEBIUS 

A maioria das células utilizadas no refino 
prata são deste tipo . são conhecidas como células 
cais (assim denominadas pela posição dos eletrodos em 
lação ao fundo da célula). A fig. 1 mostra em linhas 
rais o seu aspecto. Os anodos normalmente refinados 
este processo apresentam titulo superior a 90.0 em 
de prata . 
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As características do processo são tais que as 
densidades de corrente variam entre 2 ,2 e 4,8 A. dm-2. As 
células possuem uma capacidade variável entre 150 e 300 
litros, são confeccionadas, igualmente em cerâmica , fibra 
de vidro ou aço revestido de borracha. Os anodos medem em 
geral 250 x 150 x 15 mm, respectivamente no comprimento 
na largura e na espessura, pesando desde 4 até lO kilogr~ 
mas . Os anodos são confeccionados em aço inox , guar 
dando uma distância para os anodos que varia de 5 ate 
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10 cm . As faixas de composição dos eletrólitos variam de 
30 a 120 g.l-1 de prata , de 1 a 50 g . l-1 em cobre e desde 
O até lO g.l-1 de ácido nltrico livre, sendo usual a uti 
lização da agitação do eletrólito de operação, por meiÕ 
de bombas de circulação ou por meio de raspadores mecàni 
cos que tem a finalidade específica de agitar a soluçãõ 
e interromper o crescimento de dendritas nos depósitos. 

3. PROCESSO BALBACH-THUH 

Também denominado de processo das células hori 
zontais, porquanto difere do processo Moebius somente 
quanto à geometria das células, conforme pode ser obser 
vado na figura 2 abaixo . -
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FIG 2 C !:.LULA biiLHACH- -r iUM 
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o formato da célula, e a posição do saco anódico, 
permitem às céiulas do processo Thum, 1 t:ulhcr grandes 
quantidades de lama anódica, uma caract· ística no refino 
das ligas de prata com alto teor de ouru , ú refinar anodos 
com qualquer configuração. As densidades de corrente são 
normalmente, cerca de 30% mais elevadas que as do processo 
Moebius. As células apresentam uma capacidade variável 
entre 150 e 200 litros e são confeccionadas , em geral , 
com PVC, em concreto revestido por resina termorlgida , 
ou ainda, em porcelana . A composição do eletrólito de 
refino está em torno de 30 a 150 g . l - 1 em prata, 1 u 
90 g.l-1 em cobre e O até 20 g.l-1 em ácido nítrico livre. 
Neste processo, não se utiliza agitar a solução eletróli 
to, e o porta-anodos, em geral se situa 10 cm acima da 
placa catódica, o que permite a retirada dos cristais de 
prata sem interromper o processo . 

4. ESTUDO FATORIAL 

4 .1. Procedimento Experimental 

O procedimento experimental envolveu uma série 
de ensaios de natureza galvanostática, que foram realiza 
dos em uma célula eletrolitica de desenho vertical, con 
feccionada em acrílico , com a capacidade de 250 ml . Os 
catados foram confeccionados em aço inox, nas dimensões 
6,0 x 2,4 x 0,1 cm, e os anodos de prata nas dimensões 
6,0 x 2,0 x 0,4 cm, respectivamente para o comprimento, 
a largura e a espessura . Os anodos de prata foram 
fornecidos pela Casa da Moeda do Brasil, e apresentar am 
a seguinte composição média: prata (86,29 %) ,cobre (13. 36%), 
ouro (0 , 21%) , chumbo (0,08 %) e zinco (0 , 06%) . Em cada 
ensaio, utilizou-se um saco anódico, confeccionado em 
nylon para a coleta da lama anódica. A agitação do eletró 
lito foi fornecida por meio de um agitador magnético, os 
ensaios foram realizados à temperatura ambiente e tiveram 
a duração de quatro horas . As soluções dos eletrólitos fo 
ram preparadas, utilizando reagentes analíticos e águã 
bidestilada. No final de cada ensaio, os eletrodos foram 
pesados, e o depósito catódico foi analisado nos laborató 
rios da Casa da Moeda do Brasil. 

4 . 2. Resultados e AnálisE Fatorial 

Foram realizados 32 (trinta e dois) experimentos, 
utilizando aleatoriamente todas as combinações possíveis 
entre as quatro variáveis estudadas, com repetição nos 
seus dois níve is , afim de minimizar o erro envolvido. As 
variáveis e os seus níveis estudados aparecem no quadro 1, 
a seguir . 

As técnicas envolvidas no planejamento e no 
tudo fatorial estão descritas em (1,2). O estudo 
rial permitiu, assim , a identificação dos efeitos 
duais das variáveis, e também aqueles oriundos das 
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Quadro 1 - Variáveis e Niveis Estudados 

COO~ VARIÂVEIS NlV.GIS DAS VARIA VEIS 
Inferior Superior 

a 'Concentraçao de Ag (g . l-l.) 30 60 

b Concentraçao de Cu (g.l-.L) 2 30 

c Concentraçao de HN03(g.l-l.) o lO 
1--d ISensidade de corrente anodica 2,2 4,8 (A .dm-2 ) 

interações, nos niveis estudados, dentro de uma 
confiabilidade de 95%. A tabela l, mostra a seguir os 
resultados obtidos nos ensaios. 

Conforme pode ser visto na tabela 1, todas as 
eficiências médias de corrente catódica estiveram acima de 
99,0% . As maiores eficiências de corrente anotadas, foram 
aquelas dos ensaios nos quais as condições da densidade de 
corrente anódica e da concentração de cobre estiveram nos 
seus níveis superiores, código (bd) • 

A tabela 2 abaixo mostra os efeitos individuais 
para cada variável estudada onde as setas indicam um efei
to positivo ou negativo na resposta, no caso a eficiência 
de corrente catódica, e (NS) significa um efe~to não sign1 
ficativo na resposta (ao nivel de confiança do estudo) . 

Tabela 2 - Efeito isolado das variáveis principais na efi 
ciência de corrente catódica. 

Variavel D.M. Cõdigo Real % 

A Ag 0,0 (NS) 

B Cu 0,5 t 
c HN03 

o, 1:.! t 
o i -0,12 • 

A tabela 2 acima mostra que, em relação aos ni 
veis considerados,o aumento da concentração de prata ate 
60 g.l-l,num eletrõlito de refino,não altera significati 
vamente a eficiência de corrente catódica do refino de uma 
prata com teor 86 .29%.Este fat0 pare<l:! indicar <:!Ue os efei 
tos de migração e condução iônica através da solução, sao 
independentes do aumento da concentração de prata no ele 
trõlito . Dai decorre uma b~Lxa sobretensão para a depo 
sição da prata nos catJdos de aço inox. Os demais efeitos 
individuais resultaram todos significativos, sendo que 
os efeitos observados rara o aumento nas concentrações de 
cobre e de ácido nítrico livre foram positivos e o observ~ 
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do para o aumento da densidade de corrente anódica foi ne 
gativo. Dentre as interações de primeira ordem somente 
aquel~s de códigos (bc), (ad) e (bc) resultaram efeitos 
significativos , bem como entre as de segunda ordem, somen 
te aquelas de códigos (acd) e (bcd), ao passo que da inte 
ração de 3a ordem (abcd) resultou uma interação não signi 
ficativa . A análise dos efeitos significativos decorren 
tes das variações dos valores das variáveis e das suas in 
tera~ões, são efetuadas com o auxilio das figuras 3 e 4~ 
a seguir~ Observando essas figuras devemos entender, que 
as direçoes principais das arestas dos cubos represen 
tam respectivamente, todas as respostas obtidas nos níveis 
inferior e superior de investigaçao, correspondentes às 
variáveis de direção perpendicular ~quelas faces. Os 
valores assinalados nos vértices, são as médias aritméti 
cas das respostas para cada condição de ensaio. 

c /c'-t----<D----~9,6 

99,24-:=:=Ql. 99,70 
A 

FIG 3- RESPOSTAS DAS INTERAÇÕES ENTRE A CONCENTRAÇÃO DE PRATA, ÁCIDO 
NITRICO I..IVRE E OENSIOAOE DE CORRENTE ANÓDICA 

Na figura 3 acima podemos observar o efeito in 
dividual positivo do aumento da concentração de ácido nT 
trico (aresta 1) , na eficiência de corrente catódica de 
refino . A sua interação com a concentração de prata (di~ 
gonal de face frontal) produziu também um efeito positivo, 
porém não significativo. O aumento da densidade de corre~ 
te produziu um efeito individual negativo (aresta 8) na 
eficiência de corrente catódica . Esta resposta nos permite 
imaginar,que nas condições do ensaio de código (d) ,estamos 
operando acima da corrente limite, onde a deposição se 
processa mais rapidamente do que a chegada de ions de pr~ 
ta às proximidades do catodo (carregamento e rearranjo 
da dupla camada elétrica). Este efeito isolado, foi inclu 
sive superior, àquele verificado no aumento da concentrã 
ção de prata, conforme mostra a interação. Isso nos peE 
mite adimitir, que com o nível mais elevado de prata no 
eletrólito, os efeitos resistivos do eletrólito são tais 
~ue , ainda tornam inadequada a utilização da densidade de 
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corrente no sep nível superior . No entanto a intcração 
resultante da adição de ácido nítrico livre com a prata 
e a corrente, em seu nível superior , (código acd), torna 
o efeito, anteriormente observado , positivo o que nos per 
mite concluir, ter havido um efeito resistivo limitante 
do eletrólito no ensaio (ad) , imcompatível com a elevada 
densidade de corrente ensaiada. 

A influência da.concentração de cobre, de ácido 
nítrico livre e da densidade de corrente será analisada 
com o auxilio da figura 4 abaixo. 

FIG ·4 • 
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R~SPOSTAS OAS INTERAÇÕES ENTRE A CONCENTRAÇÃO OE COBRE, ÁCIDO 
NITRICO LIVRE E DENSIDADE DE CORRENTE ANÓOICA· 

Conforme pode ser visto na figura acima o efeito 
do aumento da concentração de cobre é caracteristicamente 
positivo (aresta 5). o efeito do aumento da acidez livre, 
também foi positivo, embora de menor intensidade que o 
da concentração de cobre. O efeito isolado, do aumento 
da concentração de cobre dentro dos níveis e~tudados, foi 
o mais significativo dentre todas as alteraçoes significa 
tivas da resposta . A sua interaçao com a concentração de 
ácido nítrico livre (código bc), que está representada pe 
la diagonal da face frontal do cubo da figura 4, apresen 
tou um efeito positivo, como seria de esperar pela anã 
lise anterior. O efeito negativo na resposta, causado ~ 
lo aumento da densidade de corrente anódica, está represen 
tado pela aresta S. A resposta para a interação de códigÕ 
(bc) , onde a concentração de cobre está em seu nível supe 
rior bem como a densidade de corrente anódica, está repre 
sentada pela diagonal da face inferior do cubo . Nestas 
condições de ensaio (bd) as condições do eletrólito, quan 
to a condução e migração iónicas estão compatíveis com ã 
corrente limite e a concentração do ion principal, no 
caso a [>rata . Com efeito semelhar te , foi observado quando 
da adiçao de ácido nítrico às con· ções do ensaio de 
código (bd), conforme esta' repres• 1tado pela dl.agonal do 
cubo (bcd) . 
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Uma análise das características macroscópicas dos 
depósitos de prata, permitiu identificar as condições ex 
perimentais em que foi obtido um produto de boa qu<tlidade: 
A foto n9 1, abaixo, permite visualizá-lo, num ensaio 
em que um depósito homogênco , poroso , nodular e de boa 
aderência foi alcançado (ensaio bc) . Em todas as 

Foto n9 1 - Ensaio com boas condições de depósito 
(condição bc) 

condições em que a densidade de corrente esteve em seu 
nível inferior c nas condições (abd) e (bcdl em que 
esteve em nível superior, foram obtidos bons depósitos, 
à excessão dos testes nas condições ( ll, (c) e (abc) , em 
que se observaram crescimento dendrítico ou a formação 
de depósitos finos e pouco aderentes . A foto n9 2, perrn! 
te observar, com o aumento de 5 vezes, o aspecto de uma 
dendrita, crescimento característico da maioria dos testes 
em que a densidade de corrente foi máxima . 

Foto n9 2 - Crescimento dendrltico - ampliação de 
5 vezes. 
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verificamos que os efeitos das conccntrélxoes de 
prata e de co15re , i soladamente ou em suas interaçocs ao: 
bc; ac) foram suficientes para produzir depósitos dL uo a 
qualidade, nos ensaios em que a densidade d~ corrente 
esteve em seu nível inferior. Todas as formas de deposi 
ção apresentaram pratas de alta pureza (99,99%), conforn7: 
as análises executadas na Casa da Hoeda do Brasil. Ncio 
foi observada codeposição de cobre e pruta, mesmo naque1eB 
ensaios em q ue a concentração de cobre, ao final dos tt:..·s 
tes , era superior a da prata, em relações que variaram de 
2,5 até 1 ,5, conforme mostrou a tabela 1 nos ensaios (ab), 
(bc) , (bd) e (bcd). 

5 . CONCLUSÕES 

- Dentre as variávei s consideradas neste estudo, o 
aumento da concentração de cobre no eletrólito, represe~ 
tou o maior efeito significativo no aumento da eficiência 
de corrente catódica. o aumento da concentração da prata 
no e1etrólito, isoladamente , não·resultou em aumento na 
eficiência de corrente, ao passo que, os aumentos isolados 
da acidez livre e da densidade de corrente anódica resul 
taram, respectivamente , em um efeito positivo e negativo: 

- As soluções eletrólito com alto teor de prata, 
apresentaram uma maior tendência à formação de depósitos 
dendriticos, independentemente dos valores de corrente 
ensaiados . 

- A interação das quatro variáveis em seus níveis su 
periores, r esul tou em um efeito não significativo nã 
resposta . 

- Este trabalho permitiu verificar a exequibilidade de 
refinar prata com teor médio de 860, em células de desenho 
vertical (Moebius), em boas condições, com uma eficiência 
de corrente catÓdica média de 99,51% . 
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