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RECUPERAÇÃO DO GÁLIO ATRAVÉS DE EXTRAÇÃO
POR SOLVENTES COM 7-ALQUIL 8-HIDROXIQUINOLINA
P. P. BORGES\ I. O. C. MASSON 1
Este trabalho dá continuidade aos estudos de extração por solventes
visando a recuperação do gálio contido numa solução fraca de aluminato de sódio, oriunda da digestão alcalina da bauxita (Processo Bayer)
com ênfase na técnica de reextração seletiva. Utilizando-se urna fase
orgãnica de composição definida (em v/v) por 10% Kelex 100 (extratante), 8% n-decanol (modificador), 5% ácido versático 10 (agente
sinérgico) e querosene (diluente), extraiu-se acima de 90% do gálio contido na fase aquosa de alimentação (licor Bayer) composta de 0,10-0,llg/l
Ga, 8,60g/l Al e 80,00g/l Na, durante o tempo de contato de 2 minutos.
A reextração seletiva foi efetuada em duas etapas: a primeira, para a retirada das impurezas (Na e Al) e a segunda, para a recuperação do gálio.
A primeira reextração mostrou-se insatisfatória para extratos concentrados em gálio superiores a 0,5g/l Ga. Por outro lado, o processamento
de extratos contendo cerca de 0,1g/l Ga, permitiu-se obter licores com
concentração acima de 1g/l Ga, com razoável nível de purificação.
RECOVERY OF GALLIUM BY SOLVENT EXTRACTION
WITH AN ALKYLATED HYDROXYQUINOLINE
This present paper shows the studies that have been developed for the
recovery of Gallium frorn Bayer Liquors by solvent extraction, with ernphasis in the selective stripping. Using a solvent rnade up of 10 vol%
Kelex 100, 8 vol% n-decanol, 5 vol% versatic acid 10 and kerosene has
extracted about 90% Ga from aqueous fe ed (Bayer Liquors) containing
0.10-0.llg/1 Ga, 8.60g/l Al anel 80.00g/l Na, in the contact time of two
minutes. Selective stripping was rnade in two ways: the first one for the
stripping of the two major contaminants (Al anel Na), anel the second
one for the stripping of gallium. Selective stripping was not satisfactory
by using loaded solvent containing over 0.5g/l Ga. This method was efficient to loaded solvent with 0.1g/l Ga that, in the other hand, could be
obtained slightly purified liquors with concentration over 1g/l Ga.
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INTRODUÇÃO
O gálio, devido às suas propriedades semicondutoras adquiridas
quando ligado a outros metais, principalmente ao arsênio (As) e ao fósforo
(P) na forma dos cristais Gq.As e GaP, incorporou-se aos mais variados domínios da tecnologia moderna. Esses materiais são de grande importância na fabricação de componentes eletrônicos, substituindo o silício
em aplicações que exigem alta velocidade ou frequência de operação e a
emissão ou detecção de luz (1,2).
O gálio é relativamente abundante na natureza. Entretanto, minerais
ricos em gálio são raros (2). Conseqüentemente, o gálio é quase sempre
recuperado industrialmente, em grande parte, como subproduto do processamento da bauxita e, em menor parte, como subproduto do processamento do zinco. A mais importante fonte comercial do gálio, provendo
cerca de 90% de produção mundial, é a bauxita e as soluções de aluminato
de sódio provenientes do processo Bayer, sua principal matéria-prima. O
gálio se acumula no licor Bayer após sucessivas operações de reciclo (lixiviação da bauxita), atingindo concentrações da ordem de 100 a 200mg/l
(1,2,3).

Há dois processos principais que extraem comercialmente o gálio contido nos licores Bayer: o de carbonatação ( 4) e o de eletrólise direta
(5). Esses d'ois processos têm corno desvantagens: a necessidade de recomposição da soda durante o reciclo do licor, problemas de poluição
provocados pelo mercúrio e contaminação das soluções de aluminato de
sódio.
O aparecimento do extratante quelante Kelex 100 (7-alquil 8hidroxiquinolina), desenvolvido inicialmente para a extração do cobre
(6), viabilizou, posteriormente, a recuperação do gálio de soluções alcalinas através da técnica de extração por solventes (7), sendo bastante
interessante, já que oferece substanciais vantagens sobre a tecnologia convencional (8).
Recentemente, diversos trabalhos sobre a utilização do Kelex 100 na
recuperação do gálio através de extração por solventes foram publicados
(8,9,10). Entretanto, alguns aspectos não foram abordados, sobretudo
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aqueles que se referem às características da matéria-prima nacional, sendo
portanto, objetos deste trabalho.
As condições favoráveis existentes no Brasil, em função das suas
grandes reservas de bauxita e significativa capacidade de processamento
instalada tornam imperativo os estudos em desenvolvimento, visando
a minimização dos custos envolvidos na metalurgia do alumínio, e a
produção de precursores essenciais ao desenvolvimento de materiais de
tecnologia avançada.
Este trabalho objetiva apresentar os resultados parciais obtidos durante o desenvolvimento do processo de recuperação do gálio contido
numa solução de aluminato de sódio nacional (licor Bayer) via extração
por solventes, com ênfase na etapa de reextração.
MATERIAIS E MÉTODOS
Durante o desenvolvimento do trabalho, todos os experimentos envolvendo a etapa de extração por solventes foram obtidos através da utilização de uma solução de reciclo, proveniente da lixiviação a quente da
bauxita (processo Bayer), após a precipitação da alumina, cedida por um
produtor naciona:l.
O extratante utilizado foi o Kelex 100, produzido pela Sherex Chemical Co. Sua composição, analisada por CG-EM (cromatografia gasosa
acoplada à espectrometria de massas), apresentou como principal componente ativo o 7-(4-etil-1-metiloctil)-8-hidroxiquinolina, com peso molecular 299, fazendo parte de aproximadamente 85% do extratante. O
querosene pré-tratado utilizado como diluente foi obtido após sucessivas lavagens com H2S04 concentrado, solução de NaOH e água destilada.
Como modificador utilizou-se o n-decanol. Como agente sinérgico, foi utilizado o ácido versático 10 que é uma mistura de isômeros C 10 de ácidos
monocarboX11icos saturados, altamente ramificados.
Nos ensaios experimentais, a fase orgânica consistia de um solvente
contendo, em vjv, lO% Kelex 100, 8% n-decanol, 5% ácido versático 10
e 77% querosene. Todos os reagentes foram utilizados sem purificação
prévia, com exceção do querosene. A composição química da fase aquosa
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(solução de aluminato de sódio) apre~enta em média, O, llg/1 Ga, 16,2025,00g/l Ah0 3 e 108,00-120,00g/l Na20. Os estudos de reextração ácida
foram desenvolvidos utilizando-se os ácidos clorídrico, sulfúrico e suas
mistura.'>.
Todos os testes foram realizados em escala de bancada à temperatura ambiente (28 ± FC) com agitador mecânico da Cole-Parmer de
0,0533kW, velocidade de 1000rpm, utilizando-se reatar de vidro.
As análises do Ga, AI e Na, na fase aquosa, foram realizadas por espectrometria de absorção atômica. As determinações dos m esmos elementos,
na fase orgânica, foram obtidas através de balanço de massa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Extração
Em trabalho anterior (11), mostrou-se que, num sistema extrator constituído por 10% Kelex 100, 9% decano! e 81% querosene, a cinética de
extração do gálio pelo Kelex 100 era bastante lenta e elevava-se, substancialmente, com a adição de 5% ácido versático 10 na composição do
solvente. Na ausência deste agente sinérgico, somente se extraía cerca de
80% Ga durante o tempo muito longo de 30 minutos; com a adição de 5%
ácido versático 10, a taxa de extração passou a atingir recuperações acima
de 90% G a, para o tempo de contato de somente, 2 minutos. Desse modo,
o sistema extrator passou a ser constituído por 10% Kelex 100, 5% ácido
versático 10, 8% decano! e 77% querosene, cu.i.o resultado é apresentado
através da Figura 1 {11 ). De fato, este resultado concordou com os de
Fourré & Bauer (12,13), pois a taxa de extração de gálio pelo Kelex 100
aumenta quando ocorre uma introdução combinada na fase orgânica de
álcoois de cadeia longa e tensoativos, que são predominantemente solúveis
na fase orgânica. Vários aditivos foram sugeridos para esse fim (14), sendo
o ácido versático 10 um deles.
A Figura 1 apresenta a porcentagem de extração do gálio, alumínio e
sódio, ao longo do tempo de conta to entre as fa..'3es orgânica (O) e aquosa
(A). Pode-se notar a alta seletividade do solvente para o gálio em relação
aos dois maiores contaminantes, o Al c o Na.

342

100

80

~

I

tct
o

60r

.!!...
(.).

ct

A/0 = 1:1

lOOOrpm

o GÁLIO
ó. ALUMÍNIO
o SÓDIO

a:

1X

T= AMB .

40

w
20

0

1
o

t:~:
2

4

6

8

TEMPO DE CONTATO

~

J

10

12

(min)

FIG.l: PORCENTAGEM DE EXTRAÇÃO DO GÁLIO
CONTIDO NO LICOR BAYER.
(F.A.-GaO,lg/1; AI 2 0 3 25g/1; Na 0 117gt1;
2
F.O. - 10% Kelex- 5% Ác. Versótico- 8% Decanol-770/o Querosene).

lsoterma de Extração
Com a escolha adequada do sistema extrator, foram desenvolvidos
testes com o intuito de extrair o máximo de gálio da fase aquosa (licor
Bayer), passando-o para a fase orgânica. Estes estudos culminaram com
a elaboração da isoterma de extração. Através dos resultados alcançados,
concluiu-se que o carregamento máximo atingido pela fase orgânica ficava
entre 0,65 a 0,70g/l Ga. Nos futuros testes escolheu-se trabalhar com
uma fase orgânica carregada de 0,60g/l Ga, correspondendo a uma concentração 5,5 vezes maior em relação à concentração de gálio existente no
licor de alimentação. A Tabela I e a Figura 2 mostram, respectivamente,
os dados experimentais obtidos e a isoterma de extração.
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Tabela I - ISOTERMA DE EXTRAÇÃO - GÁLIO
10% Kelex 100, 5% ácido vcrsático 10, 8% n-decanol,
77% querosene
Sol. de Aluminato de Sódio contendo 0,11 Ga
ambiente (28 ± l °C)
1000rpm
10 minutos
Fase Orgânica Fase Aquosa
Coeficiente de
Extração
(mg/l)
(mg/l)
53,0
4,1
12,9
101 ,8
8,2
12,4
195,4
12,3
15,9
20,5
21,8
447,5
616,0
28,0
22,0
14,4
650,0
45,0
684,0
53,0
12,9
675,0
10,4
65,0
684,0
72,0
9,5
680,0
8,9
76,0

F . Orgânica ( v/v):
F . Aquosa (g/l):
Temperatura:
Vel. Agitação:
Tempo me Contato:
Razão de Alim!'ntaçâo
(A/O)
1:2
1:1
2: 1
5:1
7:1
10:1
12:1
15:1
18: I
20:1
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A Figura 3 apresenta o diagrama McCabe-Thiele para a extraçâo do
gálio. A partir deste diagrama, estimou-se que, partindo-se ele uma
solução de aluminato de sódio contendo O,llg/1 Ga, seriam necessários
três estágios ele extração em contra-corrente, utilizando-se uma razão
volumétrica entre as fases A/0 = 5,4:1, para a obtenção de uma fase
orgânica carregada contendo 0,60g/l Ga.
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Estudos Sobre a Reextração
Com a obtenção do orgânico carregado, segue-se a etapa ele rcextração
ácida. O ob jetivo, então, seria passar o gálio contido na fase orgânica
para a fase aquosa através ela etapa de reextração, visando produzir, por
sua vez, um licor purificado e concentrado em gálio.
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A reextração do Kelex 100 cornplexado com Ga, Ale Na é convencional
em um meio ácido (8), onde o Kelex 100 é regenerado:

[1]
onde:
. HL (Kelex 100)
Se o ácido clorídrico é utilizado a uma concentração maior que 2M,
ocorre a formação do ânion GaCLj que é extraído pelo Kelex 100 na
forma clorídrica. LH~ Cl- :

A reextraçâo constitui-se de duas etapa.c;:
. uma reextração que é a
lavagem do orgânico, utilizando-se urna solução ácida adequada para a
retirada de grande parte rlo alumínio e do sódio contaminante, mantendo
o gálio na fase orgânica através do Kelex 100 protonado como LHtGaC14;
e uma segunda reextraçâo ácida que objetiva a produção de um licor
concentrado e purificado em gálio.
Primeiramente, foram desenvolvidos testes com a finalidade de verificar
a taxa de reextração do gálio utilizando-se o ácido clorídrico como solução.
Partindo-se de uma solução de alurrúnato de sódio contendo O,llg/1 Ga,
8,60g/l Al e 80,00g/l Na., obteve-se uma solução purificada final (licor)
com 0,091g/l Ga, 0,017g/l Al e 0,070g/l Na, durante o tempo de cinco
rrúnutos para a reextração do Al e do Na, utilizando-se o HCI 6M; e dez
minutos, com a utilização do HCllM, para a reextração do gálio, sempre
na razão O/A= 1:1.
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As Figuras 4 e 5 apresentam a porcentagem de reextração do Ga, AI e
Na ern função do tempo de contato entre as fases. Como pode ser visto,
são necessários somente cinco minutos para reextrair 66% AI e 74% Na
durante a primeira reextração com HC16M (Figura 4), e dez minutos para
se reextrair aproximadamente 98% do gálio, durante a segunda reextração
com HCllM (Figura 5). Vale ressaltar que as rápidas taxas de reextração
obtidas concordam com a observação feita por Leveque & Helgorsky (8),
de que a taxa de reextração para o gálio é bastante rápida utilizando-se
soluções clorídricas.
Tendo-se alcançado o tempo necessário a cada etapa d e reextração, os
testes voltaram-se para a elaboração da.<; isotermas.
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Durante o desenvolvimento da técnica de extração por solventes do
gálio, seguiu-se uma metodologia onde carregava-se ao máximo o solvente
em gálio na etapa de extração para, logo após, concentrá-lo, visando obter
um licor rico e purificado adequado a. uma etapa posterior de eletrólise.
Deste modo, conseguiu-se, então, carregar o solvente até uma concentração, em torno de 0,60g/l Ga. Porém, a utilização do solvente carregado, na etapa de reextração não se mostrou adequada, devido a ineficácia da lavagem do Na e do Al durante a primeira reextração, quando
se utilizou o solvente carregado numa razão A/0 maior do que 1:1, como
pode ser visto através das Tabelas II e III. Na Tabela II, verifica-se a
ocorrência de baixa eficiência na reextração do sódio e do alunúnio, ao
longo dos contatos O/ A utilizados. Por outro lado, o gálio continuou
complexado à fase orgânica.
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Tabela II - ISOTERMA DA PRIMEIRA REEXTRAÇÃO

F. Orgânica (v/v):

10% Kelex 100, 5% ácido versático 10, 8% n-decanol,
77% querosene
F. Aquosa (g/1):
Sol. Alum. Sódio contendo 0,11 Ga, 8,60 Ale 78,00 Na
Temperatura:
ambiente (28 ± !"C)
Vel. Agitação:
lOOOrpm
a)Extraçâo A/0 = 10:1 e diluído para 510mg/l Ga (org. carregado)
b) Reextração com BCI 6M; tempo= 20minutos
Sódio(g/1)
Alumínio(g/1)
Gálio(mg/1)
F. O. F. A. F.O. F. A F. O.
F. A.
0/A
Alimentação
0,00
19,30 0,00
8,60
0,00
540,00
0,70
537,90
17,40 0,63
1::l
7,44
0,22
I·'>
0,90
538,20
17,45 0,92
7,46
0,32
1:1
1,50
538,50
17,44
I ,85
7,49
0,61
2:1
2,70
538,6.'i
17,37 3,85
7,45
1,31
3:1
4,10
17,51 5,35
7,40
2,10
538,63
4:1
4,90
538,78
17,48 7,25
7,37
2,91
7,20
5:1
17,29 10,00 7,37
3,64
538,56

Outros testes foram efetuados com o intuito de confirmar as informações obtidas anteriormente. Novos dados de isoterma foram obtidos utilizando-se as mesmas condições anteriores porém, com o orgânico
carregado contendo agora: 0,73g/l Ga., 39,00g/l Na e 7,00g/l Al. Os resultados continuaram a apresentar baixas reextrações, tanto para. o Al
(20%), quanto para o Na (11%), embora o gálio tenha permanecido na
fase orgânica.
Visando contornar este problema, cinco reextrações sucessivas na razão
Oj A = 5:1 fonun aplicadas ao orgânico carregado contendo 0,73g/l Ga,
5,60g/l AI e 34,00g/I Na. Como solução de reextração, o HCl 6M. Os
resultados mostrados na Tabela III revelaram reextrações de 13% Na
e 24% AI somente no primeiro contato, após o que, a retirada desses
elementos passou a ser da ordem de ppm! Testes semelhantes utilizando
soluções sulfúricas como solução de reextra.çào não foram efetivos, já que
formavam uma emulsão estável.
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Tabela III - REEXTRAÇÕ ES SU CESSIVA S
Solveute carregado (g/1) : 0,73 Ga, .5,60 AI e 34,00 Na
Solução de reextração:
IICI 6M
5: 1
Razão O/A:
Temperatura:
ambiente (28 ± I "C)
Vel. Agi taçií.o:
lOOOrpm
Tempo de cada contato:
5 minutos
Cone. Meta is na Fase Aquosa (rng/1)
Ca
AI
Na
Alimentação
0,0
0,0
0,0
Recxtração 1
16,0
6800,0
22800,0
Reex tra,;ào 2
< 1,O
6:3,0
245,0
< 1,0
2,5
8,7
Reextração 3
Reextraç ão 4
< 1,0
1,0
3,3
Reextração 5
< 1,0
1,0
2,3

Após os testes anteriores, ficou patente que os extratos orgânicos concentrados em gálio (carregamento ela ordem ele 0,5 a 0,7g/l Ga) não
responderam satisfatoriamente, nas condições estudadas, à t écnica de reextração seletiva.
Fazendo-se uma revisão da literatura técnica, verificou-se que tanto
Leveque & Helgorsky (8) quanto Sabot & Fitoussi (15) não carregavam
o solvente na etapa ele extração . Toda a extração era obtida numa r azão
volumétrica A/0 = 1:1. E o aumento da concentração em gálio ocorria
na etapa de recxtração, devido à mudança da razão para O/ A > 1:1.
Tendo em vista o problema apresentado, os estudos, desde então,
voltaram-se para. a reextração do gálio a partir de um orgânico parcialmente carregado, numa razão A/0 = 1:1. De fato, a utilização de
uma fase orgânica assim obtida, contendo aproximadamente 103,8mg/l
Ga, 2,6g/l Al e 7,0g/l Na, elevou substancialmente a reextração tanto
do sódio quanto do alumínio, pelo uso do HCl 6M, enquanto se manteve o gálio ligado à fase orgânica. Esses resultados podem ser melhor
visualizados através da Tabela IV.
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Tabela IV- PRIMEJRA ftEEXTRAÇÃO - SOLVENTE PARCIALMENTE
CARREGADO
F. Orgânica ( v/v):

10% Kelex 100, 5% ácido versático 10, 8% n-decanol,
77% querosene
Sol. Aluminato Sódio contendo 0,11 Ga, 8,60 AI e
F. Aquosa (g/1):
78,00 Na
Temperatura:
ambiente (28 ± 1o c)
Vel. Agitação:
1000rprn
a) Extração A/0 = 1:1, tempo= 2 minutos
b) Reextração com HCl 6M, tempo= 5 minutos
Sódio (g/1)
Alurrúnio (g/1)
Gálio (mg/1)
F. O. F. A. {%) F. O. F. A. (%) ·F. O. F. A.
0/A
(%2
Alimentação
7,0
2,6
0,0
103,8
0,0
0,0
0,5
1:1
93,0
0,8
6,5
1,8
69,0 103,0 < 1,0
3:1
0,4
18,5 88,0
73,0 103,4
1,2
0,8
0,7
5,7
0,9
5:1
1,2
30,5 87,0
65,0 ·102,6
6,2
0,9
8,4
7:1
42,5 87,0
0,9
1,0
11,1 61 ,o 96,7
0,5
0,7
10:1
2,3
47,0 67,0
1,3
13,1 50,0 103,7
1,2
0,1

Verifica-se pela Tabela IV que a utilização do HCl 6M foi eficiente como
solução da primeira reextração (retirada de 67% Na e 50% Al contidos na
fase orgãnica, na razão 0/A=lü:l). Por outro lado, durante a realização
dos testes com o HCl 6M ocorreu uma demora excessiva (acima de 10
minutos) para a efetiva separação das fases, devido ao aparecimento de
emulsão.
Objetivando o alcance de melhores condições de reextração para o
Na e o Al, foram desenvolvidos testes empregando-se as soluções ácidas
HC13M e HCl 4,5M, bem como algumas combinações de soluções ácidas
(misturas). Tanto o HC13M quanto o HC14,5M apresentaram a formação
de emulsão. Por outro lado, com a utilização da mistura HCl 2,4M +
H2S04 1,2M, conseguiu-se uma ótima separação de fases e uma elevada
reextração do sódio (81 %), porém baixa reextração do alunúnio (8%),
conforme pode ser visto na Tabela V.
A Tabela V apresenta os resultados obtidos com os testes efetuados utilizando como solução de primeira reextração a mistura de HCl
2,4M + H2S041,2M, e para a segunda reextração, a solução H2S04 4M.
Conseguiu-se obter um licor final rico em gálio, ultrapassando a concen-
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tração de 1g/l Ga, contendo a seguinte composição: 1 ,12g/l Ga, 16,20g/l
Al e 9,40g/l Na, porém com uma concentração ainda razoável em Na e
Al.
Tabela V- TESTE DE EXTRAÇÃO POR SOLVENTES
F. Orgânica ( vjv):

10% Kelex 100, 8% n-decanol, 5% ácido
versático 10 e 77% querosene
Sol. Aluminato Sódio: 115mg/l Ga, 10g/l AI e 83g/l Na (Razão
Mássica: Al/Ga~87)
Temperatura:
ambiente (28 ± 1"C)
Vel. Agitação:
IOOOrpm
a) Extração: A/0 = 1:1, t = 2 minutos
b) Reextração: 0/A = 10:1, t = 2 minutos
Licores Reextração
Concentração
Solvente
IICI 2,4 M +
Carregado H2S04 1,2 M
(g/1)
Vo = 10
v.= 1
Ga
0,113
0,0025
1,120
AI
2,7
2,2
16,2
Na
73,0
9,4
9,0

Pela Tabela V pode-se verificar, através dos resultados alcançados, a
baixa purificação do licor final de reextração. Enquanto a razão Al/Ga
no licor Bayer (solução de aluminato de sódio) estava em torno do fator
87, após as reextrações, este mesmo fator no licor final passou a ser 14,5.
Deste modo, a purificação alcançada do alunúnio (o principal contaminante) em relação ao gálio, partindo-se do licor Bayer para se chegar ao
licor final, foi de somente 6 vezes . Embora tendo-se conseguido atingir
licores com concentração da ordem de 1g/l Ga, este licor final necessita
ainda ser mais purificado e concentrado. Tais licores permitirão obter,
por eletrólise, o gálio metálico de pureza elevada.
CONCLUSÕES
Os resultados de extração mostraram que durante o tempo de 2 minutos, utilizando uma fase orgânica constituída por 10% Kelex 100, 5%
ácido versático 10, 8% n-decanol e 77% querosene, conseguiu-se extrair
acima de 90% gálio contido numa solução fraca de aluminato de sódio
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contendo, em média, llO,Omg/1 Ga, 16,2-25,0g/l Ah0 3 e 108,0-120,0g/l
Na20.
Durante a elaboração da isotcrma, atingiu-se um carregamento
máximo na fase orgânica da ordem de 0,65- 0,70g/l Ga, correspondendo
a cerca de 6 vezes a concentração de gálio contido na solução de alimentação.
Estudos cinéticos apresPrlt.aram uma taxa de reextração bastante
rápida, necessitando somente 5 rninutos para reextrair 66% Al e 74%
Na na primeira reextração com o uso do HCl 6M; e 10 minutos para a
reextração de 98% Ga durante a segunda recxtração através de HCl 1M.
A técnica utilizada para carregar em gftlio a fase orgânica (solvente) e
concentrá-lo na fa.'ie aquosa, não foi cfetiva, utilizando-se extratos acima
de 0,5g/l Ga. Por outro lado, com a utilização de um extrato contendo
O,lg/1 Ga foi possível concentrá-lo cerca de 10 vc?.es.
A utilização da mistura HCl 2,4M + H 2S0 4 1,2M durante a primeira
reextração mostrou-se mais adequada à reextração do sódio (81%) do que
à do alumínio (8%). Contribuindo, desse modo, para a baixa purificação
apresentada no licor final. Por sua vez, a solução da segunda reextração,
o H2S04 4M, foi bastante eficaz na reextração do gálio, permitindo chegar
a uma concentração final de 1, 12g/l Ga.
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