
FLOTAÇÃO IÔNICA DE GÁLIO: CARACTERIZAÇÃO DA 
ESPUMA101

> 

RESUMO 

Laurinda de Salles Leal Filhd02 

Ana Margarida Malheiro Sansãd03 

Waldemar Avritscher103 

O presente trabalho reporta estudos de caracterização de leitos de espuma (Ensaios 
Ross-Miles) gerados pelo licor de Bayer de Poços de Caldas-MG (LBPC) na presença 
de vários surfactantes utilizados na flotação de gálio: laurato de sódio, oleato de sódio, 
dodecil sulfato de sódio, cetil-estearil sulfato de sódio e ainda pentadecil salicil 
aldoxima. 
O LBPC "in natura" apresenta tensão superficial extremamente baixa ( 42 mN/m ) para 
uma solução tão rica em eletrólitos inorgânicos. Tal baixa tensão superficial, associada 
a uma alta capacidade de gerar espuma e ainda a um alto teor de carbono orgânico, 
indica a presença de espécies surfactantes em solução. 
Todos os coletores utilizados nos ensaios Ross-Miles , com a exceção do dodecil 
sulfato de sódio, apresentaram leitos de espuma com drenagem lenta do líqüido 
interlamelar e, como conseqüência, espumas mais "molhadas" . Observou-se uma 
relação de causa-efeito entre tempo de estabilização da drenagem das espumas e o teor 
de sódio nas cinzas do produto flutuado para os três surfactantes que apresentaram 
maior recuperação de gálio: laurato de sódio, dodecil sulfato de sódio e pentadecil 
salicil aldoxima . Tal constatação motivou uma mudança na relação altura :diâmetro da 
célula de flotação, visando permitir maior drenagem do líqüido interlamelar . 
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l. INTRODUÇÃO. 

O gálio e seus compostos vêm adquirindo importância cada vez maior na indústria de 
semi-condutores, além de outras áreas vinculadas à informática e às telecomunicações . 
O arsenieto de gálio, por exemplo, é hoje o segundo mais importante semi-condutor 
produzido industrialmente no mundo, somente superado pelas lâminas de silício. Um 
balanço da oferta e demanda de compostos de gálio somente para uso na indústria 
eletrônica até a primeira década do século XXI apontam que, para uma simples 
manutenção do atual consumo de 1800 toneladas/ano a preços por kg abaixo de US$ 
1.000, já seria necessário processar todas as reservas existentes nos EUA, Austrália. 
Jamaica, Suriname e Canadá. Esta tendência , aliada a uma economia mundial 
globalizada e que utiliza intensamente a eletrônica em todos os níveis de atividades 
(econômicas, culturais e de lazer) cria grandes perspectivas para países como Brasil, 
Índia e Nova Guiné se tornarem grandes produtores de concentrados de gálio desde 
que dominem a tecnologia de recuperação e refino ( 1). 

Apesar de na crosta terrestre extsttrem vários minerais que contêm gálio em sua 
estrutura cristalina, toda a produção mundial advém de sua obtenção como sub-produto 
da indústria do alumínio e zinco. A única tentativa direta de se produzir gálio e 
germânio a partir de um mineral portador destes metais (a jarosita contém O, 7 % de 
gálio) ocorreu nos EUA, na mina de Apex - Utah -, e não teve sucesso . A mina foi 
desativada (1-3). 

Na indústria do alumínio, a bauxita é utilizada como material de partida, dissolvida 
coM soda cáustica sob pressão (Processo Bayer), dando origem ao aluminato de sódio, 
que, em seguida, é cristalizado como alumina sódica. Neste processo, o gálio é 
dissolvido junto com o alumínio, mas não se cristaliza simultaneamente. Apenas uma 
pequena parte é arrastada. Esta água-mãe de cristalização da alumina, também 
conhecida como licor de Bayer (LB), é reciclada para a solubilização de mais 
aluminato; ocorrendo, então, um enriquecimento em gálio neste licor residual de urna 
razão inicial de GalAI= 1:5000 para urna relação de até 1:300, quando; então, o licor é 
desviado para a cristalização do gálio. A partir deste ponto , vários métodos têm sido 
empregados para a recuperação do gálio: carbonatação/precipitação; cernentação sob 
amálgama de mercúrio; extração por solventes e resinas de troca iônica (3-4). 

Em virtude dos atuais métodos de obtenção de gálio a partir do licor de Bayer ainda 
não terem atingido um grau de maturação tal que os consagre como as únicas 
tecnologias viáveis; desde 1995 os autores deste trabalho vêm pesquisando a flotação 
de íons como alternativa aos métodos atualmente diponíveis. Durante o 
desenvolvimento dessa pesquisa, os autores testaram urna ampla gama de agentes 
surfactantes com o intuito de avaliar seu desempenho como agentes possíveis coletores 
de gálio. Um dos aspectos que se mostraram muito relevantes para o sucesso da 
flotação foi o controle da qualidade e quantidade da espuma gerada durante os ensaios. 
O presente trabalho busca reportar os estudos de caracterização da espuma gerada por 
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diferentes surfactantes, sugerindo técnicas de caracterização de espumas e contribuindo 
para a compreensão do fenômeno e seu efetivo controle. 

2. FLOT AÇÃO IÔNICA. 

Apesar do fenômeno da flotação iônica já ser conhecido desde os anos 40 através da 
descoberta de Langmuir e Schaeffer (5), somente no início dos anos 60 o assunto 
ganhou a merecida atenção, quando Sebba (6) publicou a obra de referência "Ion 
Flotation" que estabeleceu os princípios teóricos e práticos desta técnica. Segundo esse 
mesmo autor (6), o sucesso da flotação iônica estaria associado à geração de uma 
espuma bem drenada e enriquecida pelas espécies metálicas que se desejava concentrar 
mediante o uso de agentes surfactantes seletivos ( agentes coletores ) para tais espécies 
metálicas, que foram então denominadas "colligends" . Tal latinismo poderia ser 
aportuguesado pelo neologismo "coligendo" . 

Para se aplicar a técnica da flotação iônica, deve-se obedecer à seguinte seqüência de 
operações (6-8) : 

i. Espécies químicas ( coletores ) cuja estrutura apresenta simultaneamente um 
grupo polar acoplado a uma cadeia hidrocarbônica são adicionadas a uma solução onde 
se encontram os íons que se quer extrair ( coligendos ); 

ii. A interação entre coletor e coligendo no seio da solução deverá ocasionar a 
formação de um composto insolúvel ( precipitado ) ; 

iii. O precipitado formado através da reação coletor/coligendo ( também 
denominado sublato ) deverá exibir hidrofobicidade suficiente para ser capaz de 
interagir com bolhas de ar que devem ser obrigatoriamente geradas ou introduzidas no 
sistema através de um mecanismo apropriado de aeração; 

i v. O agregado sublato/bolha é removido para fora do sistema através da 
espuma. 

Via de regra, as variáveis que mais influenciam o desempenho do processo são (6-8): 
concentração do coletor, pH, força 10rnca, vazão de ar, relação molar 
coligendo/coletor, diâmetro das bolhas e temperatura . 

O gálio se apresenta, em soluções fortemente alcalinas (que é o caso do licor de 
Bayer), na forma de gaiato [Ga(OH)4)" ou em compostos polimerizados desta estrutura 
unitária . Sendo o complexo [Ga(OH)4)" muito estável , as reações que dependem da sua 
dissociação para se completar são termodinamicamente desfavorecidas. Este fato 
constitui uma das dificuldades do processo de recuperação do gálio existente no licor 
de Bayer seja por por flotação de íons ou por outras técnicas convencionais, como as 
resinas de troca iônica ou extração por solvente (9-10). 

A literatura corrente (3)(11) reporta que na extração de gálio por solventes ou mesmo 
por resinas de troca iônica ( neste caso, os grupos extratantes estariam presos à 
estrutura polimérica da resina ) são muito empregados reagentes onde os grupos ativos 
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capazes de interagir seletivamente com o gálio são aqueles que se apresentam na 
estrutura da 8-hidroxiquinolina ou ainda os radicais amidoxima. Partindo dessa 
premissa, Koide (12), sintetizou tensoativos com estrutura 5 alquil 8 hidroxiquinolina , 
para utilizá-los na flotação iónica de gálio. Os resultados não foram muito animadores, 
já que obteve uma boa seletividade de gálio somente em pH = 3. Em pH = 7, a flotação 
do gálio se mostrou muito semelhante à do aluminato. Em meio fortemente alcalino ( 
pH > 11 ), não se obteve sucesso, já que estes coletores são insolúveis nestas 
condições. 

Rivera (13) utilizou 8 hidroxiquinaldina (composto derivado da 8 hidroxiquinolina) , 
porém este composto só pôde ser usado até pH = 11. Tal limitação foi explicada em 
termos da solubilidade do complexo gálio/coletor: para pH > 11 o complexo 
gálio/coletor é muito solúvel, o que inviabiliza sua flotação. 

Masuyama e colaboradores (14) estudaram a aplicação de tensoativos contendo 
radicais amidoxima à flotação iónica de gálio . Esses autores sintetizaram uma série 
enorme de surfactantes baseados na amidoxima, testaram todos na flotação iónica de 
gálio, selecionando o surfactante denominado 3 dodecil [trisoxi]propionamidoxima. O 
uso deste coletor permitiu a obtenção de bons resultados na separação Ga/ AI em meio 
fortemente alcalino. 

Através de um esforço cooperativo entre o Grupo de Química Fina do CETEM e o 
Departamento de Engenharia de Minas da EPUSP, conseguiu-se sintetizar um agente 
surfactante capaz de recuperar gálio em meio fortemente alcalino com seletividade: 
alquil-salicil-aldoxima. Partindo do licor de Bayer de Poços de Caldas-MG, produzido 
pela CBA ( Cia. Brasileira de Alumínio ), Leal Filho e colaboradores (15) executaram 
ensaios de flotação comparativos entre vários surfactantes, obtendo concentrados com 
até 700 ppm de gálio, acompanhados de recuperações da ordem de 30%. Um dos 
grandes problemas encontrados pelos autores para avaliar o desempenho dos coletores 
foi a geração e controle da espuma durante os ensaios de flotação . Este trabalho reporta 
os estudos de caracterização de espuma utilizados para controle do processo de 
flotação iónica com vários agentes surfactantes. 

3. MATERIAIS E MÉTODOS. 

O material submetido aos ensaios de flotação e caracterização de espuma foi o licor de 
Bayer de Poços de Caldas-MO, doravante denominado LBPC, cujas características 
físicas e químicas são apresentadas nas tabelas 1 e 2. Ao se delinear uma estratégia 
para a recuperação de gálio por flotação iónica a partir de tal licor, adotou-se a 
premissa de que a extração deveria ser conduzida de modo a preservar suas 
características originais; pois este, após a extração do gálio, deveria retornar ao 
Processo Bayer. Deste modo, os ensaios de caracterização das espumas reproduziram 
as condições operacionais ótimas para se flotar gálio obtidas por Leal Filho e 
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colaboradores (15): pH natural, adição do coletor ao licor no decorrer de 10 minutos, 
relação molar coletor:coligendo ( f) de f=3; temperatura de 20-23 oc. 
Os coletores cuja espuma foi objeto dos estudos de caracterização são apresentados na 
tabela 3. 

Ensaios de caracterização de espumas foram executados através do Ensaio Ross-Miles 
que constitui um teste padronizado segundo a norma americana ASTM D-1173-53 
(16) . O teste consiste em deixar cair um determinado volume de solução a partir de 
uma altura padrão de 100 cm, gerando-se uma coluna de espuma. O volume total de 
espuma, a taxa de drenagem do Iíqüido interlamelar e o tempo de quebra total do leito 
de espuma são as informações fornecidas por cada teste. 

O aparato experimental consiste de uma coluna de vidro de 2.000 mi ( encamisada e 
graduada ) dotada de uma ampola em sua parte superior de onde é deixado cair o 
líquido ou solução cuja espuma se deseja caracterizar. A parte inferior da coluna é 
vedada por uma rolha emborrachada. A solução é condicionada com o coletor e, em 
seguida, despejada na coluna. Assim que é formada a espuma, fazem-se leituras 
correspondentes à altura superior e inferior da espuma a cada 1 O segundos para 
caracterização do volume de espuma gerado, o volume de solução drenado e o tempo 
médio de quebra de tal espuma. Retira-se a solução da coluna, lava-se a mesma e 
inicia-se novo ensaio. Uma ilustração do teste é apresentada na Figura 1. 

Amostras da espuma obtida nos ensaios foram secadas em estufa, calcinadas e a cinza 
enviada para análises químicas de gálio, alumínio e sódio. 

Medidas de tensão superficial foram executadas através da técnica do anel de Noüy. 
Utilizou-se tensiômetro manual de marca Krüss GmbH. O peso específico foi medido 
através de picnômetro. 

Análises químicas de sódio, alumínio, gálio, vanádio, ferro e níquel foram executadas 
através de espectrofotometria de absorção atômica . Carbono orgânico foi medido por 
titulometria com permanganato. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO. 

Conforme dados apresentados nas tabelas 1 e 2, o LBPC é uma solução fortemente 
alcalina ( pH= 12,26 a 22C ) que exibe coloração escura e peso específico de 1,20 
g/cm3

• O gálio se apresenta como o terceiro metal mais abundante, precedido apenas 
pelo sódio e alumínio . Dentre as espécies presentes que contêm gálio, a literatura cita o 
íon gaiato [Ga(OH)4r como espécie predominante, embora não se descarte a 
possibilidade do metal estar formando sais ou complexos com espécies orgânicas 
presentes, como os ácidos húmicos, oxalatos e ácidos graxos. Tal suposição é 
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corroborada pelo teor de carbono orgânico no licor ( 20 .000 mg/L, expresso na forma 
de C02 ). 

Tabela 1. Características Químicas do Licor de Bayer de Poços de Caldas. 

Elementos Na AI Ga v Fe Ni Zn Mn Ti c 
Analisados (*) 

Teores 103.000 1.781 184 43 4 4 0,6 0,6 < 20.000 
(mg/1) 1,0 

(*) Carbono orgânico expresso em mg/1 de C02. 

Tabela 2. Características Físicas do Licor de Bayer de Poços de Caldas. 
Grandezas Resultado das Medições 

Tensão Superficial 48 mN/m 
Densidade 1,2 kg/dm3 

Tabela 3. Características dos Coletores Utilizados. 
Coletor Grupo Polar Radical Graxo Peso Molecular 

g/mol 
Laurato de Sódio -COO Na CI2H25 236 

Oleato de Sódio -COO Na cisH36 296 

Dodecil Sulfato de -S04Na c1 2H2s 265 
Sódio 

Cetil Estearil -S04Na so% cl6H33 321 
Sulfato de Sódio 50% C18H37 349 
PentaDecil Salicil 

Aldoxima -C6H30H C1sHJI ·n 329 
-CHNOH 

-~·----·--
L__~---~ 

'---- n=0,2,4A _ 
- -~ - - ----- -
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(I) 
A solução é lançada t:m 

uma coluna graduada. dt: 
modo a formar espuma 

(II) 
Logo que se forma a 

espuma, são feitas as 
leuuras correspondentes às 
alturas superior e mfenor . 

do leito de espuma. na 
coluna 

(lll) 
O procedimento 
descrito em (2) é 
repetido a cada lO 

segundos até que se 
complete I minuto 

ou ... 

(IV) 
até que a espuma se 

quebre completamente 

Figura 1. Ilustração do Ensaio Ross-Miles (16). 
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Outra evidência da presença de espécies orgânicas no LBPC é sua baixíssima tensão 
superficial ( 48,0 mN/m ) a 20'C . Se pensarmos que a água pura na temperatura, 
apresentaria valores de tensão superficial da ordem de 72 mN/m, o licor de Bayer, 
riquíssimo em eletrólitos, deveria apresentar tensão superficial superior a 72 mN/m. 
Tão baixa tensão superficial seria conseqüência direta da ocorrência de adsorção 
positiva de agentes surfactantes na interface líqüido/ar . Tal afirmação foi corroborada 
através de ensaios de geração de espuma Ross-Miles apresentados na figura 2, onde se 
constatou uma grande capacidade do LBPC em gerar espuma muito volumosa ( 26X 
21 mi ) e estável ( tempo de quebra total > 240 s ). Para efeito de comparação, 
tomando-se água do mar oriunda de Cananéia-SP e executando-se o mesmo ensaio de 
geração de espuma, verificou-se que a espuma da água do mar quebrava 
completamente dentro de um intervalo de tempo 8 vezes menor. Ainda de acordo com 
os dados apresentados na figura 2 é possível verificar que o leito de espuma gerado 
pelo LBPC "in natura" apresenta urna estabilização da drenagem do líqüido 
interlamelar após terem sido decorridos 60 segundos; tempo este muito superior ao da 
água do mar ( 25 s ), solução rica em eletrólitos inorgânicos e pobre em tensoativos ( 
tensão superficial de 73 mN/m a 22"C). Tal comportamento do LBPC é característico 
de alta viscosidade interfacial (17) motivada, certamente, pela presença de substâncias 
orgânicas adsorvidas na interface líqüido/ar . 

As características de espuma dos outros coletores testados são apresentadas na Tabela 
4, onde podemos verificar: 

i. O oleato de sódio e o coletor pentadecil-salicil-aldoxima não modificaram 
substancialmente as características de espuma normais do LBPC, isto é , ambos 
apresentaram volumes de espuma da ordem de 250 mi, acompanhados de tempos de 
estabilização da drenagem do líqüido intersticial da ordem de 60 segundos; 

ii. O laurato de sódio proporcionou considerável aumento no volume de espuma 
inicial ( 360 mi ), indicando maior quantidade de ar dispersa na espuma e, 
possivelmente, melhores condições de transporte (da solução para o leito de espuma ) 
do precipitado hidrofóbico contendo gálio. O tempo de drenagem do líqüido 
interlamelar ( tempo de estabilização ) foi a metade daquele obtido com o oleato ( 30 
segundos ), indicando que uma diminuição na cadeia hidrocarbônica de cl8 para cl2 
foi benéfica no sentido de facilitar a drenagem do líquido intersticial e, como provável 
conseqüência , diminuir o teor de impurezas ( sódio) no produto flotado ( tabela 5 ); 

iii . O dodecil sulfato de sódio apresentou volume de espuma inicial ainda maior 
que o coletor pentadecil-salicil-aldoxima, laurato e oleato de sódio ( 970 mi ). O tempo 
de drenagem do líqüido interlamelar também foi consideravelmente menor ( 20 s ) , o 
que poderia implicar em menor arraste de impurezas do tipo sódio para o produto 
flotado ( tabela 5 ) . O cetil estearil sulfato de sódio, em relação estequiométrica tão 
baixa quanto f = O, 1; mostrou espumação bastante abundante ( 500 mi de volume 
inicial ) acompanhada de tempo de quebra de 40 s; menor, portanto, que o apresentado 
pelo coletor pentadecil-salicil-aldoxima e também o oleato de sódio . 
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Figura 2 . Resultados dos Ensaios Ross-Miles para LBPC "in Natura" . 

Tabela 4. Características de Espuma dos Coletores Utilizados na Flotação. 
Tempo de Relação 

Coletores Volume de Volume de Estabilização Estequiométrica 
Testados Espuma após Espuma após da Drenagem (4>) moles de 

Is 20 s do Líqüido coletor: moles de 
(mi) (mi) Interlamelar gálio em solução 

(s) 
Oleato de 250 200 60 3 

Sódio 
Laurato de 360 60 30 3 

Sódio 
Dodecil 970 15 20 3 

Sulfato de 
Sódio 730 20 25 2 

Cetil Estearil 500 90 40 O, 1 (*) 
Sulfato de 

Sódio 
Pentadecil- 250 180 60 2 

salicil-
a1doxima 320 200 68 3 

Sem Co1etor 267 150 60 o 

- -(•) O cettl esteanl sulfato nao f01 testado com f - 3 em vtnude de desta relaçao estequwmetnca representar 
uma concentração de colewr em solução superior à sua concentração micelar critica. 
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Todo leito de espuma apropriado ao processo de flotação sofre diminuição de volume 
com o passar do tempo. Tal fenômeno é devido à ocorrência de coalescência entre as 
bolhas de gás presentes no leito. Tal coalescência é devida principalmente à drenagem 
do líqüido interlamelar existente entre suas paredes ( ou lamelas ) . À medida que tal 
líqüido é drenado, as 'paredes' das bolhas aproximam-se umas das outras, isto é, a 
espessura da camada de líqüido interlamelar diminui até atingir uma espessura mínima 
crítica capaz de favorecer o colapso das bolhas e conseqüente coalescência . Quanto 
mais lenta for a drenagem do líqüido intersticial, maior o tempo de vida do leito de 
espuma. Quando ocorre a estabilização de tal drenagem, é sinal de que o leito de 
espuma atingiu seu mínimo volume ( 17 -18). 

Nos resultados apresentados na tabela 4 podemos observar que : 
i. O coletor dodecilsulfato de sódio apresentou grande volume inicial de espuma 

( 970 ml ) acompanhado de uma rápida drenagem do líqüido interlamelar . Tal 
comportamento faz juz à classificação de tal espuma como "transiente" que, segundo o 
critério de Leja (18) são espumas de duração menor ou igual a 20 segundos ; 

ii. O coletor laurato de sódio apresentou volume de espuma ( 360 mi ) bem 
menor que o dodecil sulfato, acompanhado de tempo de quebra da ordem de 30 
segundos. Tal comportamento faz juz à classificação desta espuma como "persistente". 
Interessante notar que os dois coletores de cadeia hidrocarbônica de tamanho C12 

foram aqueles que apresentaram os menores tempos de estabilização do volume 
drenado de líqüido interlamelar; 

iii. O coletor cetil estearil sulfato de sódio apresentou volume de espuma de 500 
ml e um tempo de estabilização da ordem de 40 segundos . É importante observar que 
ambos os coletores que apresentaram grupo polar "sulfato" ( so4- )apresentaram 
maiores volumes de espuma que os coletores que apresentavam grupo polar 
.. carboxila, ( coo- ) ; 

iv . O coletor pentadecil-salicil-aldoxima, assim como o oleato de sódio, 
apresentaram características de espuma muito semelhantes às do LBPC "in natura", 
isto é, na ausência de coletor. De qualquer modo, as espumas geradas tanto pelo 
coletor sintético quanto pelo oleato de sódio poderiam ser classificadas como 
persistentes e seus tempos de estabilização foram os maiores observados entre todos os 
coletores testados. 

Outro fenômeno que pode ser observado em uma camada ou leito de espuma é uma 
nítida diferenciação no tamanho das bolhas que constituem tal camada: bolhas maiores 
e mais 'secas' ( isto é, apresentando menor quantidade de líqüido interlamelar ) 
ocorrem na parte superior da camada enquanto que bolhas menores e mais 'molhadas' ( 
contendo maior quantidade de líqüido interlamelar ) ocorrem na parte inferior. Tal 
fenômeno ocorre devido ao movimento descendente do líquido interlamelar por ação 
da força gravitacional (17-18). 
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De acordo com Sebba (6), espumas persistentes são indesejáveis para a flotação iônica 
porque, além de oferecerem dificuldades ao manuseio, produzem espuma mais 
"molhada", isto é, carregam consigo um grande volume de solução ( líquido 
interlamelar ) capaz de contaminar o produto flutuado com íons indesejáveis, 
diminuindo a seletividade do processo. Tomando como referência as observações de 
Sebba (6) podemos comentar que, à exceção do dodecil sulfato de sódio, todos os 
coletores testados apresentaram espumas substancialmente "molhadas" e, como 
conseqüência, capazes de carrear consigo grandes quantidades de líqüido interlamelar. 

Tal fenômeno é ilustrado nas tabelas 5 e 6, onde podemos verificar que: 
i. Apesar do coletor dodecil sulfato de sódio apresentar o maior volume inicial de 
espuma ( 730 ml ), esta apresentou uma rápida drenagem do líqüido interlamelar ( 25 s 
) e, como conseqüência uma menor presença de sódio e alumínio nas cinzas do produto 
flutuado; 
ii. O coletor laurato de sódio apresentou menor volume de espuma que o dodecilsulfato 
de sódio, porém tempo de estabilização da drenagem do líqüido intersticial muito 
semelhante. O teor de sódio nas cinzas da espuma obtida com tal coletor foi também 
muito próximo ao obtido com o dodecilsulfato de sódio; 
iii. O coletor pentadecil salicil aldoxima, apesar de apresentar o menor volume inicial 
de espuma ( 250 mi ), apresentou o maior tempo de estabilização do volume drenado, e 
como conseqüência, espuma mais "molhada" e muito mais rica em sódio que as 
produzidas pelos demais coletores. 

De acordo com os dados da tabela 1, sódio e o alumínio são as impurezas mais 
abundantes no LBPC. Por outro lado, os sais formados entre os ácidos carboxílicos e 
ambos os metais ( e também aqueles formados entre os alquil sulfatos e ambos os 
metais) apresentam solubilidades bastante diferentes: os sais de sódio [ tomando como 
referência o potássio, da mesma família do sódio (19)] são muitas vezes mais solúveis 
que os sais de alumínio. Um exemplo deste fato é apresentado na tabela 7, cujos dados 
foram reportados por Du Rietz (19). A diferença de solubilidade dos sais formados 
entre os ânions coletores e os cátions metálicos tem sido um critério prático bastante 
utilizado na engenharia mineral desde os anos 30 para se determinar "a priori" a 
seletividade de um coletor em relação a um mineral [ "Teoria dos Sais Insolúveis" -
Taggart (20) ] . 

Pela "Teoria dos Sais Insolúveis"(20), quanto mais insolúvel for o sal formado entre 
um ânion coletor e um metal, mais favorável será a interação coletor/metal e, 
conseqüentemente, mais alta será a recuperação da flotação . Sendo os sais de sódio · 
bem mais solúveis que os sais de alumínio, parece razoável esperar que, se uma 
espuma apresentar um certo conteúdo de sódio em sua composição, é mais provável 
que este sódio tenha sido transportado da solução para a espuma como o resultado de 
arraste pelo líqüido interlamelar do que propriamente pela ação do coletor sobre o 
sódio. Isto porque, uma vez que o produto da reação coletor/sódio é um sal muitas 
vezes mais solúvel que aquele formado entre o alumínio e o ânioncoletor; este último, 
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quando em ação no LBPC, certamente escolheria interagir com o alumínio e gálio ( 
metais trivalentes) em detrimento do sódio (monovalente). 

Tabela 5. Características Químicas das Cinzas do Produto Flutuado. 
Coletor f Ga AI Na 

( ppm) (%) (%) 

Laurato de 
Sódio 3 486 10,5 16,9 

Pentadecil 
Salicil 3 712 9,5 35,6 

Aldoxima 
Dodecil Sulfato 

de Sódio 2 (*) 483 7,5 16 ,1 

(*) Não se utilizou relação molarf = 3 porque estaria acima da concentração micelar 
crítica do coletor. 

Tabela 6 . Características de Espuma versus Teor de Sódio nas Cinzas. 
Volume de Tempo de 

Coletor f Espuma Estabilização da Na 
Produzida Drenagem do (% ) 

Líqüido 
lnterlamelar 

Laurato de Sódio 
3 360 mi 30 s 16,9 

Pentadecil Salicil 
Aldoxima 3 250 mi 60s 35 ,6 

Dodecil Sulfato 
de Sódio 2 (*) 730ml 25 s 16,1 

(*) Não se utilizou relação molarf = 3 porque estaria acima da concentração micelar 
crítica do coletor . 

Tabela 7. Solubilidade (*) de Alguns Sabões Metálicos a 20 "C ( 19). 
Espécies K + Al 3+ 

Palmitato 5,2 31,2 
Estearato 6 ,1 33 ,6 

Oleato 5,7 30,0 
Hidroxila - 32,2 
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(*) Valores apresentados na forma de logaritmo negativo e extrapolados para diluição 
infinita. 

Tomando como base os resultados apresentados nas tabelas 4, 5, 6 e 7, parece razoável 
esperar que o teor de sódio nas cinzas do produto tlotado seja um indicativo confiável 
para caracterizar a presença de impurezas em tal produto como conseqüência direta da 
ação carreadora do líqüido interlamelar. O mesmo não poderia ser dito em relação ao 
alumínio que, por formar sais muito insolúveis com os coletores testados, poderia estar 
no produto flotado por deficiência de seletividade dos próprios coletores utilizados nos 
ensaios de floração. O controle do arraste do líqüido interlamelar pela espuma 
constitui, certamente, um dos fatores fundamentais para se melhorar a seletividade da 
floração iónica de gálio no que diz respeito à contaminação do produto flotado pela 
presença de sódio. Deste modo, visando à otimização do processo em futuros ensaios, 
procurou-se modificar o "design" da célula de flotação original - modelo de Sebba, 
com relação altura:diâmetro ( h/D ) de 1,1 - por uma coluna com relação (h/D) = 10,0. 

S. CONCLUSÕES. 

Dentro dos limites desta investigação, foi possível concluir: 

1. O LBPC apresenta tensão superficial extremamente baixa ( 42 mN/m ) para uma 
solução tão rica em eletrólitos inorgânicos. Tal baixa tensão superficial, associada a 
uma alta capacidade de gerar espuma e ainda um alto teor de carbono orgânico, indica 
a presença de espécies surfactantes em solução. 

2. Todos os coletores utilizados nos ensaios Ross-Miles. com a exceção do dodecil 
sulfato de sódio. apresentaram leitos de espuma com drenagem lenta do líqüido 
interlamelar e, como conseqüência, espumas mais "molhadas". 

3 . Observou-se uma relação de causa-efeito entre o tempo de estabilização da 
drenagem do líqüido interlamelar existente no leito de espuma e o teor de sódio nas 
cinzas do produto flutuado. Maiores tempos de estabilização da drenagem estavam 
associados a uma maior contaminação de sódio na espuma. Tal constatação motivou 
uma mudança na relação altura:diâmetro da célula de floração, visando permitir maior 
drenagem do líqüido interlamelar. 
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IONIC FLOTATION OF GALLIUM: CHARACTERIZATION OF THE 
FROTH. 

Abstract 

Laurindo de Salles Leal Filho 
Ana Margarida Malheiro Sansão 

Waldemar Avritscher 

lon Flotation has been regarded as a feasible technique to recover gallium from Bayer 
liquor. Intensive research on this field has been carried out at Mining Engineering 
Department/University of São Paulo since 1995. The present work reports the 
characterization of froth beds obt.ained from Ross-Miles Test with Bayer liquor from 
Poços de Caldas-MG ( LBPC ) under the influence of the following surfact.ants : 
sodium laurate, sodium oleate, dodecyl sulphate, cetyl-estearyl sulphate and pentadecyl 
salicyl aldoxime . 
Raw LBPC presents high organic carbon contem, outstanding capacity to produce 
st.able froth and a very low surface tension ( 42 mN/m ) for a concentrated inorganic 
elecrrolyte solution. Such a behavior indicares the presence of large amount of 
surfactant in solution. 
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Ali the collectors used at Ross-Miles tests, except sodium dodecyl sulphate, produced 
slow drainage frothing beds characterized by higher time of drainage stabilization and, 
as matter of consequence, "wet" froth . The more wetted was the frothing bed, the 
higher was the sodium content at the floated product. Such a cause-effect relation 
motivated the creation of a new design for flotation cell: the ratio height:diameter was 
increased in order to improve froth drainage. 

Key words: Gallium flotation, Bayer Iiquor, froth characterization. 
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