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CAPÍTULO 2: PARTE EXPERIMENTAL: MATERIAIS E 

MÉTODOS 

 

 

2.1 PARTE I 

 

Os ensaios tecnológicos, descritos no capítulo 3, foram realizados no 

Laboratório do Projeto Gálio no Departamento de Engenharia de Minas da 

EPUSP, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

Foram utilizados os seguintes materiais: 

- cátodos: chapas de aço inoxidável 430; aço inoxidável 316L e cobre 99,99% de 

pureza, com dimensões de 0,8 dm por 0,8 dm; 

- ânodos: chapas de aço inoxidável 430. Estas chapas possuíam polimento 

industrial e foram utilizadas nos ensaios após decapagem na mistura HF/HNO3 

(2:13)(v/v); 

- eletrodo de referência: eletrodo de calomelano saturado (ECS); 

- célula para eletrólise do gálio: célula quadrada confeccionada em acrílico com 

fundo cônico e capacidade para 0,500 L de eletrólito. Os eletrodos ficavam 

presos à sua tampa. O cátodo foi mantido entre dois ânodos a uma distância de 

1,8 cm de cada um. 

As chapas de aço inoxidável 316L e cobre foram lixadas com lixas d’água de 

carbeto de silício até granulometria de 600 mesh. Após o lixamento, as chapas de 

aço inoxidável 316L foram decapadas na mistura HF/HNO3 (2:13)(v/v) 

previamente ao seu emprego nos ensaios de eletrólise. Os eletrodos foram 

pesados antes e depois das eletrólises. Os ânodos foram pesados para verificar se 

estes sofriam oxidação durante os ensaios, fato que não foi observado. As 

pesagens dos cátodos, realizadas antes e depois das eletrólises, forneceram a 

massa de gálio eletrodepositada. 
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Empregou-se balança analítica Mettler-Toledo com precisão de quatro casas 

decimais. 

Na figura 1 apresenta-se um esquema da célula para eletrólise do gálio. 

 

 
Figura 1. Esquema da célula para eletrólise do gálio. 

 

Soluções utilizadas: 

 

-  soluções sintéticas: NaOH 4,0 mol.L-1 contendo de 25 mmol.L-1 a 33 mmol.L-1 

do íon Ga3+, a partir da dissolução do Ga2O3. As soluções de galato foram obtidas 

aquecendo-se os reagentes em forno de microondas, dentro de tubos de teflon 

fechados. Foram utilizados reagentes de grau analítico e água bi-destilada; 

- solução industrial: empregou-se a chamada soda fraca, uma solução de 

hidróxido de sódio, com concentração que varia entre 4,0 e  

5,0 mol.L-1 e contém os resíduos do licor de Bayer, após a precipitação do 

hidróxido de alumínio. 

Antes dos experimentos a soda fraca foi percolada na resina quelante 

poliamidoxima, para retenção do gálio (III), seguido de eluição com hidróxido de 

sódio. 
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Os ensaios de eletrólise, que tiveram a duração de 20 minutos, foram 

realizados com soluções naturalmente aeradas e na faixa de temperatura entre 

20 oC e 60 oC. 

 

- Fonte de tensão: empregou-se uma fonte de corrente /tensão “Lambda”  

(0-100A / 0-10V). 

 
 
Cálculos de rendimento: 

 

O rendimento de eletrólise, η, foi determinado através da relação: 

t

Ga

Q

Q
=η  

onde: 

GaQ  - representa a carga catódica da deposição do gálio, obtida a partir do 

aumento de massa do eletrodo, empregando-se a lei de Faraday. 

tQ  - representa a carga total, para o tempo de eletrólise utilizado, conhecida 

a corrente média neste intervalo de tempo. 

 

2.2  PARTE II 

 

Os estudos cujos resultados são descritos no capítulo 4 utilizaram os 

seguintes materiais: 

 

2.2.1 Eletrodos: 

 

-eletrodos de trabalho: 

- eletrodos de disco rotativo de cobre 99,99% e 99,999% de pureza, 

revestidos de teflon e com haste de latão; área geométrica dos eletrodos: 

0,32 cm2; 
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- eletrodo de platina: chapa de platina quadrangular com lado de 1,0 cm; 

área geométrica do eletrodo: 2,0 cm2; 

- eletrodo de cristal de quartzo com recobrimento de platina; área 

geométrica: 0,20 cm2. 

 

Na figura 2 são apresentados os esquemas representativos dos eletrodos de 

trabalho empregados. 

 

 

Figura 2. Esquemas do eletrodos de trabalho. 

 

-eletrodos de referência:  

a) eletrodo de mercúrio - óxido mercuroso - hidróxido de sódio 5,0 mol.L-1 

(Hg/HgO/NaOH 5,0 mol.L-1), utilizado para as medidas em meios de NaOH  

5,0 mol.L-1 e nos estudos de dupla camada elétrica, DCE. Este eletrodo foi 

construído no próprio laboratório. 

b) eletrodo de calomelano saturado, (ECS), utilizado para as medidas em 

meio de NaOH 0,1 mol.L-1 e nos ensaios com microbalança eletroquímica de 

cristal de quartzo. 
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Na figura 3 se mostra um esquema do eletrodo de referência de 

Hg/HgO/NaOH 5,0 mol.L-1. 

 

 

 

Figura 3. Esquema do eletrodo de referência Hg/HgO/NaOH 5,0 mol.L-1. 

 

 O potencial medido para o eletrodo Hg/HgO/NaOH 5,O mol L-1 foi igual a 

+ 0,060 V/EPH. 

 

-eletrodo auxiliar: chapa de platina com 12,0 cm2 de área. 

 

2.2.2 Soluções 

 

Soluções do íon galato [Ga(OH)4]
-: 1,0x10-3 mol.L-1 de Ga3+ em NaOH 0,1 

mol.L-1 e 5,0x10-3 mol.L-1 de Ga3+ em NaOH 5,0 mol.L-1. 

Soluções de NaOH: 1,0x10-3 mol.L-1; 1,0x10-2 mol.L-1; 1,0x10-1 mol.L-1;  

1,0 mol.L-1 e 5,0 mol.L-1. 
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Soluções de acrilato de sódio: 0,1 mol.L-1 de ácido acrílico (C3H4O2) em 

NaOH 0,1 mol.L-1; 0,1 mol.L-1 de ácido acrílico em NaOH 5,0 mol.L-1. A partir 

destas soluções foram feitas as diluições necessárias. 

As soluções contendo galato, preparadas e empregadas durante os estudos 

acadêmicos, não foram aquecidas em forno de microondas. Elas foram obtidas 

através da dissolução do óxido de gálio em soluções muito concentradas de 

NaOH, com aquecimento em chapa elétrica empregando-se béquer de teflon. 

Após a dissolução do óxido de gálio, aguardava-se o resfriamento e diluía-se 

lentamente a solução concentrada com quantidade de água suficiente para se 

obter a concentração final desejada. 

As soluções foram preparadas com reagentes p.a. e água bi-destilada. 

O ácido acrílico empregado foi previamente purificado através de destilação 

simples. 

Todas as soluções estudadas foram desaeradas com N2. 

O gás nitrogênio (99% de pureza) foi tratado fazendo-o borbulhar em uma 

solução de meta-vanadato de amônio e ácido clorídrico em contato com 

amálgama de zinco, com o objetivo de eliminar resíduos de O2. 

 

2.2.3 Células Eletroquímicas 

 

Ensaios de Polarizações Lineares e Cíclicas e Ensaios 

Cronoamperométricos:  

 

Foi empregada, como célula eletroquímica, um béquer plástico de 0,400 L 

com tampa contendo cinco orifícios, três para a inserção dos eletrodos de 

trabalho, auxiliar e referência (etrab; eaux; eref, respectivamente) e outros dois para 

admissão (ag) e saída (sg) de gás inerte. 
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Volume de solução empregada: 

 

Volume empregado: entre 0,100 L e 0,125 L. 

 

Apresenta-se na figura 4 um esquema desta célula eletroquímica. 

 

ag sgeref

etrab

eaux

 

Figura 4. Esquema da célula eletroquímica. 

 

Empregou-se uma célula eletroquímica convencional, conforme pode ser 

observado na figura 4. 

 

Ensaios com Microbalança Eletroquímica de Cristal de Quartzo (MECQ): 

 

Os ensaios com MECQ foram realizados no laboratório LIEC (Laboratório 

Interdisciplinar de Eletroquímica e Cerâmica), da Universidade Federal de São 

Carlos, sob a coordenação do prof. Dr. Luís Otávio de Sousa Bulhões e com a 

colaboração do pós-doutorando Mauro Coelho dos Santos. 
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Na figura 5 apresenta-se um desenho esquemático da célula eletroquímica e 

do suporte do eletrodo de trabalho utilizados nos ensaios de MECQ. Maiores 

detalhes da célula se encontram descritos por Santos, Miwa, Machado e Avaca(1). 

 

 

 

 

 

Figura 5. (A) Desenho esquemático da célula eletroquímica para os ensaios de 

MECQ. (B) Desenho esquemático do suporte do eletrodo de trabalho. 

 

Observa-se nas figuras 5 (A) e 5 (B) os desenhos esquemáticos da célula 

eletroquímica e do suporte do eletrodo de trabalho, respectivamente. O eletrodo 

de trabalho de cristal de quartzo com recobrimento de platina, conforme pode ser 

visto na figura 2, foi inserido na lateral do suporte de teflon. O suporte, por sua 

vez, foi fixado através de uma rosca na porção inferior da célula eletroquímica de 

vidro, figura 5 (A). 

 

Volume de solução empregada: 

 

O volume empregado foi em torno de 5,0 mL. 

 

 

(A)  (B)  
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Ensaios de Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIE): 

 

Estes ensaios foram realizados no Laboratório de Eletroquímica do Instituto 

de Química de São Carlos – USP, sob a coordenação do prof. Dr. Artur de Jesus 

Motheo e com a colaboração do doutorando Rodrigo de Santis Neves. 

Na figura 6 apresenta-se um desenho esquemático da célula eletroquímica 

empregada nos ensaios de EIE. Maiores detalhes da célula eletroquímica 

utilizada podem ser vistos na dissertação de mestrado de Neves(2). 

 

 

Figura 6. Desenho esquemático da célula eletroquímica utilizada nos ensaios 

de EIE. 

Foi empregada uma célula de vidro com dois compartimentos dispostos de 

maneira que os eletrodos de referência e de trabalho permanecessem o mais 

próximo possível, de acordo com a figura 6. 

 

Volume de solução empregada: 

 

O volume empregado foi de 20,0 mL. 
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2.2.4 Equipamentos 

 

- Potenciostato/Galvanostato EG&G PAR modelo 273A controlado por um 

microcomputador Pentium 133 MHz. 

- Agitador mecânico Janke and Kunkel RW 20 DZM para promover a rotação 

do eletrodo de trabalho de cobre. 

- Potenciostato EG&G PAR modelo 263 A; analisador de cristal de quartzo 

QCA-917, controlados por um microcomputador Pentium 100 mHz. 

- Autolab PGSTAT20 Echo Chemie para os ensaios de espectroscopia de 

impedância eletroquímica. 

 

Trabalhou-se à temperatura ambiente (25 ± 3) oC. 

 

2.2.5 Tratamento Superficial dos Eletrodos de Trabalho 

 

Eletrodo de Platina 

 

O tratamento dado ao eletrodo de trabalho de platina, somente antes do seu 

primeiro uso, foi polimento empregando-se suspensão de alumina 0,3 µm até a 

obtenção de uma superfície espelhada. A superfície deste eletrodo foi limpa 

imergindo-o em ácido sulfúrico 50% (v/v), seguido de várias lavagens com água 

bidestilada, enxágüe com acetona p.a. e secagem com jatos de ar quente. 

Previamente aos ensaios eletroquímicos, este eletrodo foi polarizado até se 

obterem ciclos reprodutíveis, dentro da faixa de estabilidade do solvente em 

meios de NaOH, , isto é, entre os potenciais de oxidação e redução da água. 
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Eletrodos de cobre 99,99% e 99,999% 

 

Os eletrodos de cobre foram lixados com lixas d’água, de carbeto de silício de 

600 mesh, lavados várias vezes com água bidestilada, enxaguados com acetona 

p.a. e secos com jatos de ar quente. 

 

2.2.6 Ensaios Cronoamperométricos 

 

Os eletrodos de platina e de cobre 99,999% foram polarizados, em  

–0,100 V/(Hg/HgO) e –0,600 V/(Hg/HgO), respectivamente, o tempo suficiente 

para que a densidade de corrente se tornasse estacionária, em média uma hora. 

 

2.2.7 Ensaios de Espectroscopia de Impedância Eletroquímica 

 

Os ensaios de Impedância Eletroquímica foram realizados em um intervalo 

de freqüência compreendido entre 10 kHz e 0,5 Hz, em um total de 49 valores de 

freqüência, sob condição potenciostática. A amplitude do sinal alternado de 

potencial foi igual a ± 5 mV. Os valores de potencial aplicados, a intervalos de 

15 mV, variaram entre –0,45 V/Hg/HgO/NaOH 5,0 mol.L-1 e 0,0 V/Hg/HgO/NaOH 

5,0 mol.L-1. 
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