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RESUMO 

O gálio é um metal com consumo crescente, principalmente para aplicações na indústria clctrônica. Quase todo o gálio 
produzido atualmente é obtido como subproduto da industria do alumínio . Presente cm pequenas concentrações na bauxita 
o metal acompanha o alumínio no ataque alcalino c é recuperado após a precipitação da alumina (Processo Baycr). 

No Departamento de Engenharia de Minas c de Petróleo da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. pesquisa-se 
a obtenção deste metal pela extração cm colunas de resinas quclantcs de amidoxima Após a cxlraç;1o c cluição a soluç;1o 
contendo gálio é purificada e concentrada c encaminhada para a clctrólisc. 

O objcto deste trabalho foi explorar algumas variúvcis de processo visando aumentar os rendimentos da clctrólisc . 
Foi utilizado um Plancjamcnto Experimental do tipo Fatorial 2' sendo x o número de variúvcis estudadas cm cada 
experimento. 

No primeiro experimento foram definidos dois níveis de concentração de gaiato na soluç;lo (2 c ó g/L de Ga): densidade 
da corrente catódica ( 15 e 30 A/dm2

) e presença ou ausência de contaminantes orgilnicos. No segundo experimento foram • 
sclccionadas as variúvcis: concentração de álcali (NaOH 3N c 5N): temperatura de processo (30°C c 50°C) c presença 
ou ausência de agente complcxantc/tensoativo (EDTA). As variúvcis de resposta foram : rendimento cm massa do metaL 
comparação do rendimento obtido com o previsto pela lei de Faraday c rendimento energético. 

Os experimentos foram realizados em célula com volume útil de óOOmL utilil<mdo-sc cátodos de aço inoxidável c ànodos 
de níquel. Nesta célula trabalha-se com dois ânodos c um cútodo polidos por processo mccilnico c clctrolítico. 

Verificou-se que os rendimentos são afctados pela densidade de corrente : concentração inicial do metaL temperatura 
de processo e concentração de álcali. A presença de contaminantes org;lnicos redu/. os rendimentos . A adição de EDTA 
não afela os rendimentos. 

PALAVRAS CHAVE: Gúlio: clctrólise: projeto de experimentos : 

L INTRODUÇÃO 

O objetivo desse estudo é otimi1.ar as condições de clctrodcposiçflo do gálio . permitindo assim o desenvolvimento de um 
processo industrial técnica c economicamente vüívcl 

O gálio é um metal com consumo crescente, principalmente para aplicações na indústria cictrônica. Cerca de 95 '%do gúlio 
consumido nos Estados Unidos é na fonna de GaAs. aplicado na fabricação de circuitos integrados c cm cquip<Jmcnlos 
optoclctrônicos (diodos a laser c emissores de luz, LED 's) (Kramcr. 200 I) . Quase todo o gálio produzido alua! mente é 
obtido como subproduto da industria do alumínio. Presente cm pequenas concentrações na bauxila o mctéll acompanha o 
alumínio no ataque é!lcalino c é recuperado após a precipitação da alumina (Processo Baycr). 

No Departamento de Engenharia de Minas c de Petróleo da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. pesquisa
se a obtenção deste metal pela cxtrélção cm colunas de resinas quclantcs de amidoxima (Avritschcr 19%. Chaves 1999. 
Masini , 200 1). Este projeto é, atualmente. patrocinéldo pela Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) c tem por objctivo 
final definir o processo de ex1ração de gálio visando a instalação de uma unidade industrial para a obtenção de gálio 
metálico com pureza superior a 99,99%. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os ensaios de clctrodcposição foram cfctuados cm cuba clctrolítica de 600 mL de volume útil , confeccionada em acrílico. 
O dtodo foi confeccionado cm aço inoxidável AIS! 316 c os ânodos a partir de placas de níquel. A relação de áreas entre 
cátodo c finados foi de I :2, a área de cátodo c ftnodo utilizada foi de 64cm2 c a distância do cátodo aos ânodos foi de 15 
cm. 

Os clctrodos polidos mecanicamente foram cm seguida polidos cletroquimicamente. Para o polimento elctroquímico 
o próprio clctrodo é utili 1~1do como ;inodo c como cátodos são utilizadas placas de chumbo As densidades de corrente 
utilizadas variaram entre 8A/dm2 c 20 Ndm2 (Langdon, 1986). 

Para o polimento clctrolítico c os testes de clctróliscs foram utilizadas duas fontes LLS-9000 da Lambda Elctronics lnc. 
Para o teste cm maior escala foi utili;.ado um rctiftcador da TECNOVOLT capaz de gerar 6 volts de corrente contínua de 
até 300 amperes . 

As soluções de óxidos de gúlio utilizadas nos c.\pcrimcntos foram obtidas através da C.\tração do gftlio do licor de 
Ba~·cr da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) por resinas amido.\ima (Colclla ct ai. l980a. Colclla ct aL l980b) . 
O dese nvolvimento dessas resinas quelantcs foi rcali ;~tdo cm projeto conjunto da EPUSP com o !MA (Instituto de 
Macromoléculas Eloísa Mano da Universidade Federal do Rio de Janeiro) (RczcndcJ999). 

O processo de produç:1o de g:ílio mctúlico vem sendo desenvolvido jú hú cinco anos cm cot~junto entre a EPUSP c a 
Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) (Masini , 200 l) 

O g:ílio após ser cluído das resinas passa por drias etapas de purificação c concentração até atingir as concentrações 
cspcciftcadas nos experimentos. Finalmente a alcalinidade desejada é <üustada com hidró.\ido de sódio P.A . 

Foram tomadas amostras no início c final de cada teste de cletrólise. A duração de cada teste dos projetas de experimentos 
foi de I h. As concentrações de g;ílio das soluções foram determinadas por espectroscopia de absorção atómica (Variem 
Spcctra AA modelo 220) 

3. PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

Nesse projeto de experimentos foram estudadas as seguintes , ·ari;ívcis: 

I Concentração inicial de gillio (C) 
2 Densidade de corrente catódica (i/ A) 
3 Presença de orgânicos na soluç:1o (Org) 
.t Conccntraç:1 o de hidróxido de sódio (Na) 
) Temperatura da clctrólisc (T) 
ó Adiçiio de EDTA (EDTA) 

A presença de orgftnicos oriundos das etapas anteriores da produç:lo do gfllio pode representar um sério inconveniente para 
a clctrólisc do metal (Dorin c Fr;ver, 1988). A avaliação desse comportamento pennitirá a definição de quais processos de 
purificaç;lo scr;lo necessários no projeto. 

As varic'tvcis de resposta calculadas a partir dos resultados obtidos nos testes foram: 

Rg- '% de gúlio obtida. definida como o quociente entre as diferenças de concentrações iniciais c finais das soluções c a 
concentração inicial de gúlio na soluçüo. 

onde: 
C.,= concentraç:1o inic ial de Ga na soluç;1o (g/L) 

C" = conccntraç;1o de Ga na soluç:lo cm um tempo " h" de clctrólisc (g/L) 

Rt - rendimento teórico segundo a lei de Faraday. Trata-se do rendimento mc'tssico cm rc laç;lo ú quantidade mc'txima 
teórica possível para corrente c tempo de clctrólisc determinados 
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R , : (Mr/ Mt) 100 
Onde: 

Mt = massa teórica de metal segundo a lei de Faraday 
Mr = massa real de gálio obtida no experimento 

Rc- quantidade de energia total dispendida dividida pela massa de gálio obtida: . 

Re = Wh/g 

Todos os ensaios foram realizados com passagem de gás inerte (nitrogênio 99,99%) durante a clctrólisc c manutenção da 
temperatura com a passagem de água de resfriamento cm serpentina interna <i célula de clctrólisc. 

Com a finalidade de conflnnar as condições de processo ótimas obtidas nessas séries de C.'\pcrimcntos. foi realizada uma 
cletrólisc em escala maior. cm uma célula confeccionada cm polipropilcno de I~ L. 

Os resultados obtidos dos projetos de e.'\perimcntos foram analisados no programa Dcsign-E-"pcrt 56 seguindo a 
metodologia descrita inicialmente por Box ct ai ( 1978). 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram rcalil'.ados dois experimentos. No primeiro foram estudadas as seguintes variáveis 

I Concentração inicial de gálio (C) 
2 Densidade de corrente (i/ A) 
3 Presença de orgânicos (Org) 

Esse projeto experimental foi realizado cm dois níveis, confonnc descrito nas tabela I c II. Na tabela III encontram-se as 
variáveis de resposta para cada um dos experimentos dessa fase. 

A metodologia utilil.ada para a avaliação é descrita por Bo.'\ ( 1978). As variúvcis de resposta foram correlacionadas com 
as variáveis de processo c com as intcrações secundárias destas mesmas variúvcis. A partir dos gráficos assim obtidos 
escolheu-se a equação que melhor representava os dados c.'\perimentais. Esta escolha é feita vc1ificando-sc qual a equação 
que fornece os menores desvios entre os pontos calculados e os pontos obtidos C.'\pcrimcntalmcntc (verificados pelo fato r 
R2 das regressões realizadas). 

A análise da i1úluência de cada variável de processo sobre dctcnninada vari{Jvel de resposta pode então ser avaliada pela 
observação da ordem de grandeza de cada coeficiente da equaç;lo permitindo assim que se destaque as principais variúvcis 
que afetam o processo como também a direção c o sentido cm que esta variúvel se manifesta. 

Tabela I 

PRIMEIRO EXPERIMENTO PARA OTIMIZAÇÃO DAS VARIÁ VEIS DE ELETRÓLISE 
Variável Nível m{lximo (+) Nível mínimo(-) 

I. Concentração inicial de gálio na solução (C) 6g/L 2g/L 
2.Densidade de corrente (i/ A) 30Ndm2 15A/dm 2 

3. Presença de orgilnicos (Org) Presentes Ausentes . 

Tabela II 

Teste Variável 1 Variúvcl 2 Vari{lvcl 3 

I - - -
2 + - -
3 - + -
4 + + -
5 - - + 
6 + - + 
7 - + + 
8 + + + 
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Tabela III 
VAR.IAVEIS IJE R.ESPOSTA IJO PRIMEIRO EXPERIMENTO 

leste Ponto -R~ R, R c 
I - - - 4,0X ll37 753 

L + - - l,'J(J 0,41 1003 

.l - + - ô.72 2,08 207 

4 + + - 2.27 0,7) o TI 
) - - + (J.l.J D.5L lS'J) 

(J + - + OJ\) 0,07 6878 

7 - + + 34,4) 7, r:r --s7> 
X + + + 19,43 4,09 139 

Analisando com o programa Dcsign Expcrt a concentração de orgilnicos como variável descontínua obteve-se: 

a) Rg (rendimento cm massa): 

Mantendo-se a v;ni;ívcl presença de org;lnicos cm -I. ou seja, na ausência de orgánicos. a equação encontrada foi: 

Rg = 12.87 + 7.71 C+ 7,47 i/A+ 5.úl C i/A 

Para a mesma variúvcl cm valor+ I. ou seja. com orgilnicos presentes na solução. a equação encontrada foi: 

Rg = 6,38 + 4,47 C+ 3,76 i/A+ 5,61 C i/A 

b) Rt 

Para orgúnicos fixos cm -I . ou seja. sem orgúnicos na solução. a equação encontrada foi : 

Rt = 2.58 + 2.o:l C+ 1,00 i/A+ 1.10 C i/A 

Para orgfmicos fixos cm+ I . ou seja, com orgilnicos na solução, a equação encontrada foi : 

Rt = Ln+ 1.09 C+ 1.00 i/A+ 1.10 C i/A 

c) Rc 

Para org;inicos fixos cm -I . ou seja. sem orgúnicos na soluçüo. a cquaç<lo encontrada foi: 

Rc = 485 .25 - 338.75 C+ 5,25 i/A+ 826.37 C i/A 

Para orgânicos fixos cm+ l. ou seja. com orgfmicos na solução. a equação encontrada foi : 

Rc = 2158-1782.5 C+ 1350.5 i/A + 82(>,37 C i/A 

A avaliação dos parâmetros determinados pelas regressões permite verificar que quanto maiores a densidade de corrente 
c a conccntraç;lo inicial de gúlio na solução maiores são os rendimentos c produtividade. c menor é a energia gasta por 
massa de gúlio produ;.ida. 

Apesar do efeito da presença dos org;inicos ser bem menor do que o das outras variúvcis, ele é ainda muito significativo 
para o processo. A ausência de orgilnicos na solução faz quase dobrar os rendimentos de clctrólise, mostrando assim 
que é de fundamental importfmcia a otimi;~tção dos processos de remoção desses orgilnicos ainda durante a extração e 
conccntraçüo das soluções de gúlio para o aumento da eficiência da clctrólisc. 

O único efeito sccund;írio significativo observado foi a intcração concentração I densidade de corrente. Pode-se di;.cr que 
os outros efeitos sccundúrios (conccntraç;1o I orgfmicos c orgilnicos I corrente) não influem neste processo. 

A amílise de resíduos cm todos os modelos não apresentou tendência. mostr<1ndo <1 validade do projeto proposto. Os 
valores de R2 das regressões calculadas foram satisfatórios (maiores do que 98 %). demonstrando assim que as equ<~ções 
encontradas ajustam-se bem ao processo estudado. 
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Um segundo experimento foi realil.ado. Neste foram estudadas as variúveis: 

1 Concentração de hidróxido de sódio na solução (Na) 
2 Temperatura da elctró1ise (T) 
J Concentração de EDTA uti!il'.ado (EDTA) 

As condições de cada experimento estão descritas nas tabelas IV c V c os rendimentos c produtividades obtidos 
encontram-se na tabela VI. 

Esse segundo projeto de experimentos foi reali1.ado a partir das condições otimizadas obtidas no ensaio anterior. ou seja. 
ausência de orgânicos, densidade de corrente de JO Ndm2 e concentração da solução inicial de ó g/L. 

Tabela IV 

SEGUNDO EXPERIMENTO PARA OTIMIZAÇÃO DAS VARIÁ VEIS DE ELETRÓLISE 
Variável Nível m;íximo (+) Níve l mínimo (-) 
I. Concentração inicial de sódio (Na) 5M JM 
2.Tempcratura de eletrólise (T) 50°C J5°C 
J. Concentração de EDTA 50g/L Og/L 

Tabela V 

Teste Varüível I Variúvel 2 Variúvcl J 
I - - -
2 + - -
3 - + -
4 + + -
5 - - + 
6 + - + 
7 - + + 
8 + + + 

Tabela Vl 

VARIÁ VEIS DE RESPOSTA DO SEGUNDO EXPERIMENTO 
Teste Ponto R R R e 

I - - - lJ 2,0S 242 
2 + - - 15,9 2,óó IS5 
3 - + - 15,9 2.55 lól 
4 + + - 19,9 1.27 124 

5 - - + S,9 IJS J49 

6 + - + 16,0 2.27 215 

7 - + + 16,2 2_42 IS4 

8 + + + 23,4 3_47 l2J 

a) Rg 

Rg = 3,66 + 0,65 Na+ 0,66 T + 0,29 EDTA- <UJ Na T- 0,19 T EDTA 

b) RI 

RI = 2,51 + 0,40 Na + 0,41 T-O, 13 EDTA 

c) Re 

ln(Re) = 5,23 - O, 18 Na -0,25 T + 0,08 EDTA 

Neste caso, verifica-se significativa influência da temperatura do sistema e da quantidade de ;ílcali adicionada ú solução. 
O efeito do EDTA e as interações secundárias em todos os rendimentos c produtividades foi praticamente desprezível 
cm relação aos outros efeitos. Estes resultados diferem significativamente dos obtidos por Penteado (I 997). Essa 
discrepância surge frcqücntemente quando se compara resultados obtidos cm pesquisas realizadas com licores sintéticos 
com os resultados obtidos cm pesquisas reali zadas com licores provenientes dirctamcntc das usinas de alumínio. 
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A anúlise de resíduos também nJo apresentou tendências c os valores de R2 calculados nas regressões foram satisfatórios 
(maiores que 9X'%). demonstrando assim que as equações encontradas ajustam-se bem ao processo estudado. 

Para confirmar os resultados obtidos nestes dois projetos de experimentos foi rcalil.ado um ensaio em escala maior no 
ponto ótimo obtido até ent:lo. ou seja. concentração inicial da solução de(> giL (concentração real de ú,8ú g/L). densidade 
de corrente de 30 A/dm2

• concentração de hidróxido de sódio 5 molar, temperatura 50°C, com remoção de orgânicos c 
sem adição de EDTA. 

A curva de deposição do g<ílio cm função do tempo de elctrólisc est;í apresentada na figura I. 

Concentração de gálio nasolução 

0000 
-moo.------------------------~ 
~ 0000~------------------------~ l ~00+~\--------------------~ 
~ ~00+-~~,~----------------------~ 
~ ~00+-~,~--------------------~ 

§ :a:JOO +----.:>...,.--~--------------------~ 
u 1000 +---__;;;"""'=~::--~,..---------~ 

o+-----~~~~~----~ 
o 5 10 15 

Terrpo (h) 

Figura 1- Curva de concentração da solução cm função do tempo. 

Os rendimentos obtidos foram: 
Rg= %.X'% 
Rt=3.7% 
Rc = 124 Wh/g Ga 

5.CONCLUSÕES 

Os dois experimentos rcali;.ados. permitiram que se avaliasse a imponância de variáveis de entrada do processo de 
clctrodcposição do g;ílio . tais como concentração inicial da solução cm gúlio c cm hidróxido de sódio. temperatura do 
processo. densidade de corrente c presença ou nJo de contaminantes ( org;lnicos) c aditivos (EDTA). 

A utiliLação desses par;! metros otimizados cm um teste cm escala maior permitiu a produção de 87 g de gúlio metálico 
com pureza de 99.99 'Yo. Neste experimento realizado cm maior escala os resultados obtidos foram praticamente iguais aos 
encontrados nos melhores ensaios do projeto experimental (experimentos 4 c 8 do segundo experimento) mesmo tendo-se 
aumentado cm muito o tempo de clctrólisc para maximizar o rendimento cm gúlio . 
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