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RESUMO
Interfases Cu/NaOH e Pt/NaOH foram estudadas a 25 oC, a várias concentrações
de NaOH, 1,0 x10-3 mol.L-1 a 5,0 mol.L-1, empregando técnicas eletroquímicas e
não eletroquímicas na ausência e presença do íon acrilato. Os estudos tiveram
como objetivo obter informações sobre a dupla camada elétrica (DCE) e sobre a
reação H2O/H2 empregando cobre como substrato, para um melhor entendimento
da eletrodeposição do gálio. Os estudos foram precedidos de ensaios
tecnológicos em que as condições experimentais e a natureza dos sistemas a
serem estudados foram estabelecidas. Estudos por voltametria cíclica provaram
que em NaOH 5,0 mol.L-1 os processos de oxidação e redução do cobre são
qualitativamente semelhantes aos observados em NaOH 0,1 mol.L-1, mas a
velocidade destes processos se torna uma ordem de grandeza maior em NaOH
5,0 mol.L-1. Ensaios por voltametria linear indicaram que a redução dos óxidos
na superfície e a menor pureza do cobre (99,99% comparado a 99,999 %) elevam
a velocidade da reação H2O/H2. Estudos cronoamperométricos mostraram a
viabilidade do emprego desta técnica nos estudos da DCE da interfase Cu/NaOH
5,0 mol.L-1 na região de potencial em que os processos faradaicos são da ordem
de 20 µA.cm-2 em condições estacionárias. As interfases Cu/NaOH foram
comparadas com as interfases Pt/NaOH e os resultados obtidos por
cronoamperometria, para platina, foram comparados com os observados por
espectroscopia

de

impedância

eletroquímica

(EIE).

O

valor

de

–158 mV/(Hg/HgO) para o potencial de carga zero, determinado por EIE é
comparável ao obtido por cronoamperometria (-125 mV/ Hg/HgO), mantidos
constantes os tratamentos superficiais do eletrodo e a pureza das soluções. A
aplicação do modelo de Gouy Chapman para a solução diluída (10-3 mol.L-1), no

potencial de carga zero, permitiu avaliar, conhecida a capacitância da DCE, os
valores de capacitância. C1, no plano interno de Helmholtz. A partir de C1 foi
possível calcular a constante dielétrica, κ , nesta região, encontrando-se por EIE
o valor κ = 13,1. A aplicação do modelo de Helmholtz às soluções de NaOH
5,0 mol.L-1 permitiu determinar por cronoamperometria, a constante dielétrica na
interfase, tanto para Cu/NaOH 5,0 mol.L-1 (igual a 44), quanto para Pt/NaOH
5,0 mol.L-1(igual a 25). O emprego da microbalança de cristal de quartzo
permitiu verificar a adsorção do íon acrilato desde o potencial de circuito aberto.
O ion acrilato inibe todos os processos que ocorrem sobre platina (entre
0,4 V/(Hg/HgO) e –1,0 V(Hg/HgO)) e sobre cobre (entre –0,8 V(Hg/HgO) e
-1,6 V(Hg/HgO)). Estudos potenciostáticos sob condições estacionárias
mostraram que o acrilato inibe a deposição do gálio sobre cobre em meio de
NaOH 5,0 mol.L-1, o que foi verificado por técnicas de microscopia eletrônica de
varredura (MEV) e energia dispersiva de raios-X (EDS). Os resultados
evidenciaram que o cuidado no emprego do acrilato no processamento da
alumina deve ser levado em conta, quando se deseja obter gálio metálico como
subproduto.

CONTRIBUTIONS TO THE ELECTRODEPOSITION PROCESS OF GALLIUM ON
COPPER AND STUDY OF THE INTERPHASES CU/NAOH AND PT/NAOH IN THE

ABSENCE AND IN THE PRESENCE OF ACRYLATE IONS
ABSTRACT
Cu/NaOH and Pt/NaOH interphases have been studied at 25oC, in a
concentration range of 1.0 x 10-3 mol.L-1 to 5.0 mol.L-1, using electrochemical
and non-electrochemical techniques in the absence and in the presence of
acrylate ions. The main goal of this study was to obtain information about the
electrical double layer (EDL) and about the reaction H2O/H2 using copper as
substract, in order to have a better understanding of gallium electrodeposition.
The experimental conditions and the nature of the systems have been defined by
technological researches performed previously to these experiments. Cyclic
voltammetric studies have proved that both oxidation and reduction processes of
copper in NaOH 5.0 mol.L-1 are qualitatively similar to those observed in
0.1 mol.L-1 but the reaction rate is one order of magnitude higher than in
0.1. mol.L-1. Linear voltammetric experiments have pointed out that the reaction
rate of H2O/H2 is increased with the decrease in copper purity (99,99% compared
to 99,999%) and with the reduction of the oxides on the surface.
Chronoamperometric studies have shown its viability on the study of EDL
corresponding to Cu/NaOH interphase on the potential region where the faradaic
processes are of the order of magnitude of 20 µA.cm-2 under stationary
conditions. Cu/NaOH interphases have been compared to Pt/NaOH interphases
and the chronoamperometric results obtained for platinum have been compared
to those observed by electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The value
of –158 mV/(Hg/HgO) for the zero charge potential calculated by EIS is
comparable to the one obtained by chronoamperometry (–125 mV/Hg/HgO)
maintaining constants both the electrode surface treatment and the purity of the
solutions. The application of the Gouy Chapman model for the more dilute

solution (10-3 mol.L-1) at zero charge potential (knowing the EDL capacitance),
allowed to evaluate the capacitance values of the Helmholtz internal plane C1.
Knowing C1, it was possible to calculate the dielectric constant ( κ ) in this region
by EIS ( κ = 13.1). The application of the Helmholtz model to NaOH 5.0 mol.L-1
solutions allowed to calculate the dielectric constant on the interphase by
chronoamperometry for both Cu/NaOH 5.0 mol.L-1 ( κ = 44) and Pt/NaOH
5.0 mol.L-1 ( κ = 25) interphases. The use of electrochemical quartz crystal
microbalance permitted to verify the adsorption of acrylate ion from the open
circuit potential. Acrylate ion inhibits all the processes that occur over both
platinum (from 0.4 V/Hg/HgO to –1.0 V/Hg/HgO) and copper (from
–0.8 V/Hg/HgO) to –1.6 V/Hg/HgO). Potentiostatic studies over stationary
conditions have shown that acrylate ion inhibits the gallium deposition on copper
in 5.0 mol.L-1 medium, which is in agreement with what is observed by scanning
electron microscopy (SEM) and energy dispersion spectroscopy (EDS). The
results point out that care must be taken when using acrylate on alumina
processing if gallium metallic is intended as subproduct.
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INTRODUÇÃO

O gálio desperta interesse por apresentar aplicabilidade tecnológica de grande
importância

na

atualidade.

Ele

forma

compostos

com

propriedades

semicondutoras, por exemplo GaP, GaAs, GaN, os quais são empregados em
dispositivos eletrônicos e optoeletrônicos: microchips para computadores;
circuitos eletrônicos integrados; LED’s – diodos emissores de luz e células
fotoelétricas.
O elemento gálio ocorre naturalmente disperso em alguns minérios e
apresenta-se em baixas concentrações. A bauxita tem se mostrado o minério
economicamente viável para se extrair o gálio, uma vez que este pode ser
eletrorrecuperado a partir da solução resultante da precipitação da alumina, uma
das etapas da indústria do alumínio.
A obtenção do gálio metálico a partir do licor de Bayer apresenta algumas
dificuldades devido a contaminantes inorgânicos e orgânicos inerentes à própria
bauxita, ou, compostos orgânicos adicionados durante o processamento do
minério. Além disto, a redução do íon galato ocorre concomitante à reação
H2O/H2, o que leva a baixos rendimentos de eletrodeposição.
Este trabalho tem por objetivo estudar dois fatores que influenciam a
eletrodeposição de gálio em meio alcalino, a reação de desprendimento de
hidrogênio e a presença de contaminantes orgânicos.
Estudou-se o efeito da presença de óxidos de cobre sobre a reação H2O/H2 e
também, a influência do íon acrilato sobre a mesma reação, nas interfases
Cu/NaOH 0,1 mol.L-1 e Cu/NaOH 5,0 mol.L-1. Dentro deste contexto,
desenvolveu-se um estudo com os sistemas Cu/NaOH 0,1 mol.L-1 e Cu/NaOH
5,0 mol.L-1 na ausência e presença do íon acrilato. O sistema Cu/NaOH

v

0,1 mol.L-1 foi estudado empregando-se a microbalança eletroquímica de cristal
de quartzo com o intuito de se verificar a existência de processos de adsorção do
ânion orgânico sobre o substrato. Para o sistema Cu/NaOH 5,0 mol.L-1 utilizouse a cronoamperometria com o objetivo de se verificar a viabilidade de estudos
sobre dupla camada elétrica na ausência e presença do íon acrilato.
Depósitos de gálio foram obtidos sobre substrato de cobre em meio de NaOH
5,0 mol.L-1, sob condições potenciostáticas, a 25 oC, na ausência e presença do
íon acrilato. O cobre empregado como substrato e o eletrodepósito de gálio foram
caracterizados por microscopia eletrônica de varredura e por energia dispersiva
de raios-X. Estas técnicas foram empregadas como técnicas complementares no
estudo do efeito do grau de pureza no comportamento eletroquímico do cobre,
em meios de NaOH 0,1 mol.L-1 e 5,0 mol.L-1.
Em paralelo estudaram-se os seguintes sistemas: Pt/NaOH 0,1 mol.L-1 na
ausência e presença do íon acrilato utilizando-se a microbalança eletroquímica de
cristal

de

quartzo;

Pt/NaOH

1,0x10-3

mol.L-1

–

5,0

mol.L-1

por

cronoamperometria visando estudos sobre dupla camada elétrica e determinação
do potencial de carga zero; Pt/NaOH 1,0x10-3 – 1,0x10-1 mol.L-1 por
espectroscopia de impedância eletroquímica para a determinação do potencial de
carga zero. Os estudos feitos com platina foram desenvolvidos para dar suporte
aqueles realizados com cobre, visto que a platina é um metal nobre e o seu
comportamento eletroquímico está melhor estabelecido com um razoável número
de referências bibliográficas para os meios estudados, exceto para o meio de
NaOH 5,0 mol.L-1.
Este trabalho apresenta a seguinte estrutura:
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CAPÍTULO 1: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Neste capítulo apresenta-se uma visão geral sobre o elemento gálio,
abordando a sua descoberta, ocorrência, obtenção e aplicação, concomitante a
uma revisão bibliográfica dos trabalhos localizados na literatura que tratam da
eletrodeposição do gálio, dos sistemas estudados Cu/NaOH, Pt/NaOH e breves
revisões sobre a estrutura da dupla camada elétrica, espectroscopia de
impedância eletroquímica e microbalança eletroquímica de cristal de quartzo.
CAPÍTULO 2: PARTE EXPERIMENTAL: MATERIAIS E MÉTODOS
Descrição

dos

materiais

e

da

metodologia

empregada

durante

o

desenvolvimento do projeto de doutorado.
CAPÍTULO 3: RESULTADOS E DISCUSSÃO – PARTE I
Exposição e discussão dos resultados experimentais obtidos durante os
ensaios preliminares que foram realizados para a definição do tema do doutorado.
CAPÍTULO 4: RESULTADOS E DISCUSSÃO – PARTE II
Apresentação e discussão dos resultados experimentais referentes ao tema da
tese de doutorado.
CAPÍTULO 5: CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compilação das conclusões obtidas e sugestões para trabalhos futuros.

