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ELETRORREFINO DE "BULLIONS" DE OURO COM ALTO TEOR EM PRATA 

ａｔｒａｖｾｓ＠ DE CORRENTES PULSANTES 

Marcus Granato (1) 

Luis Gonzaga S. Sobral (2) 

RESUMO 

A presença de prata, em teores elevados (acima de 7%), nos 
•bullions" de ouro exerce uma influência marcante no refino ･ｬ･ｴｲｾ＠

lítico. A camada de cloreto de prata formada no processo anódico 
de dissolução promove a oxidação dos íons cloreto em detrimento dos 
íons de ouro, acarretando em eficiências de processo mais baixas. 
A utilização de correntes pulsantes elimina ou minimiza este efei 
to além de introduzir outras vantagens na eletrólise. -
Este estudo, realizado para a Casa da Moeda do Brasil (CMB), util! 
zou ligas de ouro com 17,1% em prata. As correntes pulsantes ｦｾ＠

ram do tipo reversa periódica e alternada assimétrica, com variação 
dos parâmetros caràcterísticos das correntes e da concentração de 
ácido clorídrico no eletrólito. Os resultados indicam que a intro 
dução de correntes pulsantes viabilizou o refino de ligas de ourõ 
com alto teor em prata. Este trabalho deu origem à instalação de 
uma unidade modular industrial na CMB. 

A B S T R A C T 

High silver contents ( )7%) in gold bullions produce a marked in 
fluence over electrolytic refining process. The silver chloride 
precipitate, formed in the anodic surface, give raise to lower pro 
cess efficiencies explained by chloride ions oxidation in de!! 
trimental to the gold dissolution reaction. 
It was introduced in this study the use of pulsating currents 
the electrorefining of a 17-1% silver-gold bullion. 

on 

PRC and AAC parameters were varied as well as the chloride 
concentration in the electrolyte. The results were very 
esting and will be confirmed in industrial scale in the 
Mint. 
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1. INTRODUÇÂO 

A purificação de ligas de ouro pode seguir rotas ｴ･｣ｮｯｬｾ＠

gicas diferentes, de acordo com determinados fatores, corno a cornp2 

sição do •bullion• a refinar, o produto a ser obtido e a escala de 

produção de interesse. o refino eletrolítico é o processo ｩｮ､ｩ｣ｾ＠

do para obtenção de ouro de alta pureza (mínimo de 99,99%), ｡､ｾ＠

quando-se a escalas de produção que variam entre cercade lOkg/rnês 

até várias toneladas rnensais,nas grandes refinarias. No entaneo, 

possui um fator limitante no que tange à composição da liga rnetáli 
ca a ser purificada. Em geral, para que o processo seja eficiente 

e se atinja o objetivo desejado, a pureza mínima dos anodos deve 

estar acima de 95\ em ouro. O efeito das impurezas sobre o ｰｲｯ｣･ｾ＠

so é diverso, variando com o seu tipo, concentração e 

com os outros elementos componentes do eletrólito. 

interações 

A quase totalidade dos elementos que podem estar irnpurifi 

cando o ouro anódico, durante o processo, passa para o eletrólito. 

Aa exceções ficam por conta dos metais secundários do grupo da ｰｬｾ＠
tina (Os, Ir, Rh), que, caso estejam presentes, se incorporam à Ｑｾ＠

ma anódica. A prata, ao se oxidar, reage com os íons cloreto, ｰｲｾ＠

aentes na ｾｯｬｵ￣ｯＬ＠ dando origem a um precipitado branco de cloreto 

de prata, que irá constituir a lama anódica. 

Este estudo trata da purificação de ligas de ouro com al 

to conteúdo de prata utilizando correntes pulsantes. Normalmente, 

o teor máximo permitido para urna operação convencional com ｣ｯｲｲ･ｾ＠
te continua é de cerca de 5\ em prata. Acima destes níveis a efi 

ciência diminui, exigindo a utilização de raspadores mecânicos ou 

vibradores para os anodos, de forma a remover a camada de cloreto 

de prata que fica aderida a sua superfície. 

O cloreto de prata é condutor de eletricidade e, como tal, 

.não impede a passagem da corrente elétrica através do circuito. 

No entanto, eleva o potencial de oxidação do eletrodo ao se consti 

tuir em camadas ｣ｯｾｴ￭ｮｵ｡ｳ＠ que impedem o contato do ouro com o ･ｬｾ＠

trólito, favorecendo a oxidação de outra espécie iónica 
1 

presente 

na solução, no caso os íons cloreto. O gás cloro assim produzido 

torna-se um agente corrosivo, em função da umidade existente no ｾ＠

biente, podendo arrastar gotículas de eletrólito com alto conteúdo 
em ouro, o que gera maiores reciclagens de soluções, diminuindo a 

produtividade do processo. 

) 

), 

)o 
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A introdução da técnica de correntes pulsantes na ･ｬ･ｴｲｾ＠

lise permite ampliar a faixa de composição do ouro a ser refinado, 

no que diz respeito a prata. Em vista da existência no Brasil de 

"bulli.ons" de teores elevados nesse metal, a Casa da Moeda do ｂｲｾ＠

sil interessou-se pelo desenvolvimento desta tecnologia. 

2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Os eletrodos de ouro, utilizados como anodos, possuíam um 

teor de prata de 17,1%, sendo esta a única impureza presente, e as 

dimensões foram (4,0 x 2,0 x O,l)cm, respectivamente para compri 

mento, largura e espessura. Os catodos foram confeccionados em ti 

tãnio com pureza de 99%. 

O eletrólito foi preparado por meio de alíquotas, a ｰ｡ｾ＠

tir de uma solução concentrada de ouro e ácido clorídrico, mediante 

a adição de cloreto de sódio (50 g.l-ll, água bidestilada e, em al 

guns casos, ácido clorídrico. 

ensaios, foi mantida à 60°C. 

A temperatura da solução, durante os 

O tempo de duração dos testes foi de 

4 horas. As fontes de correntes pulsantes foram projetadas e ｣ｯｮｾ＠

truídas no CETEM, sendo a forma de onda observada, utilizando um 

osciloscópio HP-1223A. 

Os eletrodos foram pesados antes e · após os ensaios, em ｢ｾ＠

lança com precisão de ! O,OOOlg, sendo lavados ao final de cada ex 

perimento com água bidestilada, imersos em solução deamõnia (NH40H) 

e lavados com água quente. O eletrólito final foi filtrado para ｲｾ＠

cuperação do ouro desproporcionado e o produto, junto com os eletr2 

dos, manipulado de forma adequada para a pesagem, amostragem e ｡ｮｾ＠

lise química. Todas as análises químicas foram realizadas na Casa 

da Moeda do Brasil. Não foram utilizados sacos anódicos. 

As respostas avaliadas neste trabalho foram: 

a) Relação percentual entre a massa de ouro depositada e 

aquela teórica, caléulada num ensaio de corrente contínua, dentro 

das mesmas condições de eletrólise utilizando uma corrente de -· 11 A.dm Estes valores permitem uma comparação entre a produção 

de ouro utilizando corrente pulsante e aquela do refino com corren 

te contínua (código A). 
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bl Quantidade percentual de ouro desproporcionado, ･ｸｰｲ･ｾ＠

sa pela razão entre a massa de ouro desproporcionado e a massa de 

ouro dissolvida a partir do anodo (código B). 

c) Percentual do ouro depositado que é proveniente da ､ｾ＠

preciação do eletrólito (código Cl • 

dl Morfologia e pureza dos depósitos de ouro produzidos. 

3. DISCUSSXO DOS RESULTADOS 

3.1. Corrente Alternada Assimétrica (CAA) 

A CAA consiste de uma corrente alternada, defasada em ｲｾ＠

lação ao eixo dos tempos, obtida pela introdução de uma componente 

de corrente contínua no sistema. A Figura 1 apresenta a forma da 

onda resultante, bem como os parãmetros a ela relacionados. 

O ciclo negativo resultante, no qual a corrente gerada 

tem o seu sentido invertido no circuito, modifica-se em magnitude ｾ＠

través da intensidade de corrente contínua introduzida. 

O ｾｬ･ｴｲｬｩｴｯ＠ utilizado nos ensaios possuía 100 g.l-l de 

ouro e 54 g.l-l de ácido clorídrico, além de cloreto de sódio. To 

dos os depósitos obtidos apresentaram pureza de 99,99%. 

A Tabela l, apresenta as condições de operação e as ｲ･ｾ＠

postas obtidas. 

Uma comparação entre os resultados obtidos nos testes 3, 

4 e 5, onde foi variada apenas a relação iCA/iCC' caracteriza que 
a diminuição no parâmetro de 1,8 para 1,2, promoveu um aumento na 

produção de ouro. Os ciclos reversos foram menores e, portanto, ｭｾ＠

nores as quantidades de ouro neles dissolvidas, a partir dos cat2 

dos. Ao mesmo tempo, com menores ciclos negativos, obtivemos uma 

eficiencia menor de dissolução do anodo, pelo favorecimento de ｲ･ｾ＠

ções eletroquimicas. paralelas e conseqftente maior depreciação do ｾ＠

letrólito em ouro ( ｾ＠ [Au]). 

Observando os resultados dos testes 1 e 4 e dos testes 2 

e 3, onde foram mantidas as relações de intensidade de corrente e 

modificadas as densidades de corrente contínua, constatamos que a ｾ＠

levação de jCC implicou em aumento na produção, numa relação direta 
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Jcc t:::. [Au] * 
TESTE icAiicc -· -1 

A (%, B (%) c (\) 

(A.dm , (g.l , 

1 1,4 15,0 15,8 125,1 0,01 26,0 

2 1,8 13,6 12,0 99,5 0,00 26,3 

3 1,8 17,0 17,7 118,7 0,00 26,4 

4 1,4 17,0 19,7 123,7 0,00 ·25, 8 

5 1,2 17,0 24,2 129,5 0,00 28,3 

* ｾ＠ [Au] - Variação da concentração de ouro no eletrólito. 

Tabela 1 - Condições de Operação e Respostas Obtidas nos Testes 

com CAA. 

com a lei de Faraday. Nos dois casos, aumentando a densidade de 

corrente, observamos uma depreciação em ouro maior do eletrólito. 

Isto se explica em função de que a densidade de corrente afeta mais 

diretamente o processo catódico, aumentando a migração de íons a 

serem depositados. Por outro lado, isto não implicou cm ciclos ｮｾ＠

gativos mais eficazes, de forma a eliminar, com igual intensidade, 

as camadas de cloreto de prata do anodo, resultando assim, num ｡ｾ＠

menta da depreciação de ouro do eletrólito. 

A reação de desproporcionação simplesmente não foi ､･ｴ･ｾ＠

tada (resposta B), demonstrando que a oxidação dos íons monovale_!! 

tes de ouro a trivalentes foi imediata, impedindo a instabilização 

dos primeiros e caracterizando uma relação com as densidades de COL 

rente de pico positivo. Estas, por serem mais elevadas que no pro 

cesso convencional, originam um potencial de oxidação maior, ｦ｡ｶｯｲｾ＠

cendo o processo. 

Os depósitos catódicos obtidos foram bem diferentes ､｡ｱｵｾ＠

les do processo con·Tencional, mostrando-se compactos e de ｧｲ｡ｮｵｬ｡ｭｾ＠

tria fina. bentre·os parãmetros investigados a relação icAiicc ｰｲｾ＠

duziu o efeito mais significativo sobre a mordologia dos depósitos: 

quant.o maior a relação, mais compactos os depósitos, que também, ｭｾ＠

daram de forma, passando da modular para a prismática. A variação 

da densidade de corrente influenciou apenas no brilho, que foi mais 
-• intenso nos ensaios com 17 A.dm Em todos os casos, não foram ｯｾ＠

scrvados crescimentos dendríticos e as caracteri.sticas foram sempre 

mais satisfatórias do que as do processo usual com C.C. 
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3.2 • . Corrente Reversa Periódica (CRP) 

A CRP consiste de uma corrente modulada representada por 
uma onda de forma retangular, com períodos de tempo em que a corren 
te cai a zero e passa a fluir na direção oposta. 

A Pigura 2 apresenta a forma de onda característica, bem 
como oa parâmetros a ela relacionados. 

Com base nos primeiros ensaios, observamos que a diminui 
ção na relação doa tempos (t+/t-), testes 1 e 2, e na densidade de 
corrente (j+), testes 1 e 3, ocasionou menor produção. Os dois ｣ｾ＠

.os implicam em ciclos positivos menores, com uma quantidade menor 

de cargas elitricas fluindo pelo circuito. E portanto, ｭ･ｮｯｲｾ｡＠

quantidades de ouro depositado. No entanto, a variação desses par! 
metros, não influiu, de forma significativa, sobre processo de ｰ｡ｾ＠

aivação anódica. 

A resultante da variação da relação entre as correntes 
doa ciclos (i+/i-) incide de modo mais significativo sobre o pr2 
cesso anódico. A Figura 3 permite verificar que uma diminuição 
desse parâmetro tende a produzir menores quantidades de ouro dep2 
sitado provenientes da solução, o que indica ter havido maior ef! 
ciência no desplacamento das camadas de cloreto de prata formadas 
na superfície do anodo. As intensidades de corrente reversa são 
progressivamente mais elevadas, gerando uma quantidade de gás hidr2 

qinio maior, que, expandindo-se, torna-se o responsável pelo ､･ｳｰｬｾ＠
camento desejado. Portanto, existe um compromisso entre o teor de 
prata da liga a refinar e a relação i+/i-. 

Verificamos também, pela Figura 3, que menores ､･ｮｳｾ､｡､･｡＠
de corrente tendem produzir menores depreciações no eletrólito, 2 
riginadaa pelo processo de deposição. 

la em que 
te 12). 
t70 q.l-l 

Bm termos de produção, a pior condição alcançada foi ｡ｱｵｾ＠
j+ e t+/t- estiveram nos seus valores mais baixos (tes 

Confirmando o comportamento observado nos testes iniciais 
de concentração de ácido clorídrico). 

A variação da concentração de ácido clorídrico no eletr2 
lito trouxe modificação substancial no processo (testes 4 e 7). A 

aaior concentração de íons cloreto e de prótons promoveu, por um Ｑｾ＠
do, uma solubilização maior do cloreto de prata, através de seus 
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íons complexos (Agcl;, Agcl; etc), e por outro, uma disponibilidade 

maior de íons para a formação do gás hidrogénio, durante o ciclo ｲｾ＠

verso. Observamos assim, uma tendência a menores quantidades de ｯｾ＠

ro depositado a partir do eletrólito, para concentrações de ácido 

clorídrico da ordem de 70 g/1-l. 

A utilização de CRP praticamente eliminou a reação de ､･ｾ＠

proporcionação, em face, principalmente, dos potenciais de oxidação 

mais altos utiliza dos e à presença da camada de cloreto de prata no 

anodo, que serviu de barreira à migração dos íons monovalentes de 

ouro para o seio da solução, permitindo a oxidação da quase totali 

dade dos mesmos à forma trivalente. Este fato permite a eliminação 

de algumas operações do tratamento do refino de ouro, diminuindo os 

problemas operacionais correlacionados. 

O crescimento morfológico adequado, aliado a um tratamen 

to eficiente, após a eletrólise, para dissolução das possíveis paE 

tículas de cloreto de prata aderidas ao depósito contribuiu para ob 

tenção de ouro de pureza nunca inferior a 99,99%. 

Em nenhuma condição foram observados crescimentos dendri 

ticos nos depósitos, apesar das densidades de corrente elevadas uti 

lizadas. O efeito de nivelamento advém do ciclo reverso de corren 

te em que se dissolvem, preferencialmente, os pontos mais ｰｲｯ･ｭｩｮ･ｾ＠

tes do depósito, eliminando os gérmes das futuras dendritas. Foram 

observados depósitos bastante diferentes entre si, inclusive no que 

diz respeito a cor e brilho, mas com tendência generalizada a ｦｯｲｭｾ＠

cão de nódulos esféricos. 

Menores relações de corrente (i+/i-) deram origem a ､･ｰｾ＠

sitos de granulometria mais fina e mais brilhantes (efeito nivela 

dor). Em todos os ensaios, com 60Hz, foi observada uma variação 

de forma entre a parte superior (mais nodular) e a inferior (mais 

lisa e compacta) dos depósitos catódicos. 

A utilização de densidades de corrente da ordem de 

17 A.dm-
2 produziu efeitos positivos na forma de deposição, consti 

tuindo-se em mais uma vantagem para a utilização da CRP. 

A grande quantidade de cloreto de prata, de aspecto ｶｯｬｾ＠

moso, formada durante o processo, impõe a utilização de células ｾ＠

letrolíticas de •design• não convencional, de forma a eliminar ｩｭｰｾ＠

dimentos e possíveis oclusões de cloreto de prata no ouro refinado. 
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A Tabela 2 resume as condições e os resultados dos 

ensaios com CRP. Na maioria dos casos, a freqaência da corrente foi 

de 60 Hz. 

CONDI COES RESULTADOS 
TESTE 

j+ âlAu] 
t•tc t+/t- [HCl)i A(l) B(l) C(l) 

(A.dJi2 l (g.l-1) (g.l-1) 

l 
-, 

1,5 lO 17 70 10,8 120,4 0,03 20,5 

2 1,5 4 17 70 9,6 96,0 0,03 21,4 

3 1,5 10 15 70 3,3 87,8 0,03 20,7 

4 1,2 10 17 70 9,1 120,9 0,03 17,8 

5 0,9 lO 17 50 26,1 116,8 0,03 30,6 

6 0,6 10 17 50 15,3 108,8 O,OQ 23,5 

7 1,2 10 17 50 28,5 114,4 0,00 35,1 

8 0,6 10 15 50 10,2 96,7 0,00 21,9 

g 0,9 10 15 50 19,5 100,5 0,00 29,0 

10 0,8 10 13 50 11,2 87,9 0,00 20,7 

11 0,9 4 17 50 8,9 85,7 0,25 21,5 

12 0,8 4 13 50 1,3 61,8 0,00 18,8 

Tabela 2 - Condições e ｾ･ｳｵｬｴ｡､ｯｳ＠ dos Testes Realizados com 
CRP, onde: j é a densidade de corrente do ciclo posi 
tivo;[HCl)i é a concentração inicial de ácido clori 
drico; ｾ＠ [Au) é a variação da concentração de ourõ 
do eletrõlito. 

\. 

) 
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4. CONCLUSOES 

- O refino eletrolítico de ligas de ouro com alto teor em 

prata_, impraticável pelo processo convencional, viabilizou-se pela 

introdução da técnica de corrente pulsante. 

- Tanto a técnica de CRP quanto a CAA, produziram um efei 

to positivo sobre a desproporcionacão dos íons monovalentes de ｯｾ＠

ro. Na maior parte dos casos, obteve-se a eliminação do ouro na Ｑｾ＠

ma anódica do processo, evitando algumas operações posteriores e di 

minuindo a reciclagem de material. 

- A introdução de anodos com alto teor de impurezas traz, 

em quaisquer das técnicas de refino,como conseqOência, a ､･ｰｲ･｣ｩｾ＠

cão muito rápida da concentração de ouro no eletrólito. Este pro 

blema, no entanto, pode ser facilmente contornado em operação ｩｮ､ｵｾ＠

trial. 

- A utilização de correntes pulsantes produziu depósitos 

de alta pureza, 99,99% e de morfologia mais adequada que o ｰｲ･｣･ｾ＠

so com corrente contínua. 

- A dissolução do anodo mostrou ser homogênea em todo o 

eletrodo, evidenciando a efetiva acão das correntes pulsantes na 

eliminação das camadas passivantes de cloreto de prata. 

- A formação, no interior da célula, de grandes ｱｵ｡ｮｴｩ､ｾ＠

des de cloreto de prata, impõe a utilização de células especiais de 

refino. 

- A utilização de correntes pulsantes permitiu a elevação 

da produção do refino em até 29% em relação ao convencional. 

- A CRP apresentou vantagens sobre a CAA no que concerne 

a depreciação em ouro no eletrólito. 

- Os depósitos com CAA foram mais compactos e uniformes 

que os obtidos com CRP. 

- Este estudo permitiu constatar efeitos de parâmetros de 

ﾷｾｲｲ･ｮｴ･＠ pulsante sobre o processo, e os resultados viabilizaram 

uma ampliação de escala de produção para estudos mais específicos. 
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CORRENTE ALTERNADA ASSIMÉTRICA (C . A. A) 

ice 

, 
ice = DENSIDADE OE; CORRENTE CONTINUA 

ｾＺ＠ RELAÇÃO ENTRE AS INTENSIDADES OE CORRENTE 
ice ALTERNADA E CONT(NUA 

FIG. I- FORMII DA ONDA E PARÂMETROS RELATIVOS A CAA. 

I (A) CORRENTE REVERSA PERIÓDICA 

(C . R.P . ) 
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'------ U_E 
t ( s) 

t•/1- = RELAÇÃO ENTRE OS TEMPOS DE DURAÇÃO 
DOS CICLOS 

1+1 i- "' RELAÇÃO ENTRE AS CORRENTE DOS CICLOS 

f : FREQUÊNCIA (Hz) 

t ( sl 

j
1

. = DENSIDADE OE CCRRENTE 00 CICLO POSITIVO 

Fh.J. 2- FORMA DE ONDA E PARÂMETROS RELATIVOS A C.R.P. 
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