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Com o objetivo de avaliar diversos metodos de abertura, V! 
sando a uma futura obtenção de óxidos (.Ta2o5 e Nb 20 5 l , complexos 

fluorados lK2TaF7 ,K2NbF 7 ) e cloretos (Tacl
5 

e Nbcl5 ), foram ｴ･ｮｴｾ＠

técnicas de fusão alcalina, cloração e lixiviação fluorídrica em um 

concentrado típico. 

Os resultados obtidos permitem a seleção do processo ｴ･｣ｮｾ＠

lógico a ser utilizado, em função da composição química do concen -

trado, das características do produto final requerido e da técnica 

a ser empregada para a separação Ta-Nb. 
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Metallurgical processing of tantalite concentrates 

ABSTRACT 

The main purpose of this study was to evaluate several ｭｾ＠

thods of chemical attack of a tantalite concentrate. The processes 

considered were: alkaline fusion, chlorination and hydrofluoric -

acid leaching. 

The results contribute to the evaluation and selection of 

a treatment process, taking into account the chemical composition 

of the concentrate, the main characteristics of the end product 

and the local availability of raw material. 
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1 . I NTRODUÇAO 

As tantalitas e/ou columbitas são minerais bastante estã 
veis,geralmente atacados quando submetidos a condições muito enérgi cas . 

Neste trabalho procurou-se avaliar, comparativamente,qua
tro diferentes métodos de abertura, aplicados a uma tantalita brasileira: 
fusão alcalina com hidrÕxido de sÕdio ou com hidrõxido de potãssio, clara 
ção e lixiviação fluoridrica. 

A anãlise dos resultados baseou-se, principalmente,nas ｲｾ＠
cuperações, caracteristicas do produto obtido (Õxidos de tântalo e niõ
bio) e na complexidade do processo. 

2 . MATERIAS-PRIMAS UTILIZADAS 

Todas as experiências relatadas foram conduzidas com uma 
mesma amostra de concentrado de tantalita com uma granulometria inferior 

a 74umcuja anãlise quimica encontra-se na Tabela I. 

Os demais reagentes utilizados foram produtos quimi cos de 
laboratõrio normalmente com pureza analitica. 

Tabela I - Anãlise ouimica do concentrado de tantalita 

Ta2o5 Nb2o5 Zro2 Ti02 Fe2o3 Mn3o4 BaO Si02 C aO Al 2o3 U308 i 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) I 

50,00 13,42 0,85 7' 14 9,89 5,80 l ,36 3,94 l • 12 4,34 I 
0, 46 j 

-
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3 . FUSAO COM SODA 

3.1 Fundamentos do Processo 

O método de fusão com soda consiste, em linhas gerais, na 
reação da tantalita com hidrõxido de sõdio fundido seguida de uma li 
xiviação aquosa e outra com solução de ãcido cloridrico. Os Õxidos de 
tântalo e niÕbio são obtidos como um residuo insolúvel apõs este tra 

tamento. 

O processo pode ser descrito simplificadamente a traves 

das reações: 

(Fe,Mn) ｜ｽｔ｡Ｌｎ｢Ｉｏｾ＠ 2 + 6Na0H + (Fe,Mn)O + 3H20 + 2Na3(Ta,Nb)04 

(Fe,Mn)O + 2HC1 + (Fe,Mn)Cl 2 + H20 

Os silicatos, titanatos, aluminatos, etc, formados ､ｵｲ｡ｾ＠

te a fusão são parcialmente solüveis e removidos durante a 1 ixiviação 
aquosa . 

3.2 Tecnica Experimental 

A primeira operação do processo consistia na fusão, em ｣ｾ＠
dinhos de alumina, do concentrado com uma mistura de NaOH e Na 2co3,a
dicionado para diminuir o ponto de fusão e a viscosidade da massa. ｾ＠

pÕs a fusão dos ãlcalis que ocorria em torno dos 400°C, o ｣ｯｮ｣･ｮｴｲｾ＠

do era acrescentado e elevava-se a temperatura para 800°C, conservan
do-se constante durante lh, quando o material era então vazado, toman 
do-se cuidado para evitar a quebra do cadinho, devido a choque termi 
co. 

Depois de resfriada, a massa era retomada com uma solução 
aquosa de NaOH a 5% e lixiviada a 90°C durante lh, obtendo-se uma so 
lução alcalina concentrada oue continha muitas da s impurezas: Si, Al, 
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Sn, W, S e P e um precipitado contendo o niobato e o tantalato óL ; o 
dio, Õxidos e hidróxidos de ferro e manganês e titanato de sõdio. 

A seguir filtrava-se a solução e, apõs a secagem, o ｰｲｾ＠

cipitado era encaminhado para a etapa de lixiviação ãcida onde eram 

usados 200ml de HCl a 20%, a 90°C, durante lh 30min, convertendo-se o 
niobato e o tantalato de sÕdio em õxidos. 

Finda a lixiviação,o residuo era lavado com ãgua quente 
acidulada com HCl para a remoção dos sais de Fe e Mn, obtendo-se os 
pentõxidos de Ta e Nb com pureza comercial. 

3.3 . Resultados Obtidos 

Foram realizadas 5 experiências, utilizando-se sempre 
50g de concentrado, 150g de NaOH e 15g de Na 2co3, cujos resultados 

são apresentados na Tabela II. 

Tabela II - Recuperação e caracteristica do produto obtido por fusão 
com NaOH 

EXPE ANALISE DO PRODUTO RECUPERAÇJI:O 
RitN 

- Ta 2o5 ND2U5 Ti02 Lr02 Ta205 Nb205 CIAS 
(%} L%1 (%J ($) ('!\ ('!\ 

1 71 ,30 18,92 3,57 l ,03 79,0 78,1 

2 73,30 18,10 4,44 1,09 96,2 88,5 

3 75,95 16,77 3,83 2,13 81,5 56,6 

4 72 ,90 16,03 4,31 1,86 84,4 70,8 
·- -· 

5 t·I ,20 15 ,57 3,27 1 ,71 82,2 67,2 

--
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4 . FUSIIO COM POTfi.SSA 

4.1 Fundamentos do Processo 

O proces so de fusão com hidr6xido de potissio se distin
gue do anteri or (fusão com NaOH), ji que os tantalatos e niobatos de 
potissio, ao contririo dos de s6dio, são solúveis em soluções alcali 
nas, facilitando a remoção do Ti02 que fica no ·precipitado. 

Neste tratamento, a massa fundida é lixiviada com igua, 
sendo a solução tratada com NaCl, seguindo-se lixiviação do ｰｲ･｣ｩｰｩｴｾ＠
do com HCl. Este processo pode ser visualizado através das reaçoes 
apresentadas a seguir: 

4.2 Técnica Experimental 

A fusão era realizada de maneira idêntica ã anterior não 
havendo, no entanto, necessidade de se utilizar carbonato . 

Após a fusão, a massa, ji resfriada, era lixiviada com 
igua a 90°C, durante lh e a solução deixada em repouso para decanta 
ção do titanato de potissio, além dos õxidos (hidrõxidos) de ferro e 
manganês. Foi tambêm tentado o borbulhamento de o2 nessa solução, vi 
sando a facilitar a separação destes õxidos. 

O precipitado era, então, separado por filtração e a ｳｯｬｾ＠
ção tratada com adição de 50 g/1 de NaCl, sendo deixada novamente em 
repouso para decantação dos tantalatos de sõdio e potâssio. 

A partir deste ponto procedia-se da mesma forma em que no 
caso da fusão com soda: 
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4. 3 Resultados Obtidos 

A Tabela III, apresenta os resultados de recuperação e 
composição qu1mica do produto obtido para três experiências realiza 
das com 50g de concentrado e 150g de KOH. 

As menores recuperações, verificadas na experiência nQ 1 
onde se borbulhou o2 durante a lixiviação, foram atribu1das a uma ｰｲｾ＠
cipitação parcial do tântalo e do niõbio. 

Tabela III - Recuperação e caracter1stica do produto obtido por fusão 
com KOH ---

EXPE ANALISE DO PRODUTO RECUPERAÇJI.O 

RirN Ta2o5 Nb2o5 Ti02 Zr02 Ta2o5 Nb2o5 
CIAS (%) (%)_ (%) ( %) _( %) (%)_ 

1 73,90 18,46 0,18 < 0,1 62,1 57,8 

2 81,81 16,91 0,12 0,10 89,8 69,2 

3 80,92 17,03 0,09 0,11 88,4 69,3 
ＭｾＭ ' - --- - --- ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ - --- ＭＭＭＭＭｾ＠

5 . CLORAÇJ\0 

5.1 Fundamentos do Processo 

A cloração da tantalita consiste no contacto do mineral 
com cloro gasoso na presença de um redutor, normalmente C ou CO. Os 
cloretos formados apresentam diferentes volatilidades, sendo poss1vel 
condensar os cloretos de Ta e Nb, que apresentam pontos de sublimação 
muito prõximos, sem apreciãvel contaminação de outros elementos.O U e 
o Fe podem ser removidos por formação de euteticos entre seus ｣ｬｯｲｾ＠

tos e o NaCl, presente em uma coluna na linha de cloração. Os clore 
tos de Ta e Nb hidrolisam-se rapidamente formando os Õxidos . 
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As reações que descrevem o processo são: 

4(Fe,Mn) [(Ta,Nb)03l 2 + 25Cl 2 + 24C-+ 

-+ 8(Ta,Nb)Cl 5 + 2FeC1 3 + 2MnC1 2 + 25CO 

5.2 Têcnica Experimental 

A cloração foi conduzida em forno vertical, utilizando-se 
pelotas com diâmetro aproximado de lOmm. As pelotas foram ｣ｯｮｦ･｣｣ｩｯｮｾ＠
das a partir do concentrado de tantalita com adição de 30% de carvão 
e 38% de açucar . 

O forno era carregado com 800g de pelotas que eram calei 
nadas a 800°C durante lh sob atmosfera de argõnio e logo a seguir ini 
ciava-se a cloração. A quantidade de Cl 2 utilizada, baseando-se nas 
equações citadas anteriormente, era de 925g para lOOOg de concentrado, 
admitindo-se um excesso de 5%. 

Os gases da sa1da do forno passavam em um condensador e 
em seguida em frascos lavadores contendo solução de KOH. Toda a insta 
lação operava a pressão negativa, utilizando-se para isso uma bomba 
de vãcuo. 

Os cloretos recolhidos no condensador eram posteriormente 
hidrolisados atravês da adição de excesso de ãgua, sendo os Õxidos re 
sultantes filtrados, lavados e secos. 

5.3 Resultados Obtidos 

A anâlise qu1mica dos õxidos obtidos em quatro ensaios de 
cloração, bem como a extração mêdia verificada, encontra-se 
dos na Tabela IV. 
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Tabela IV - Recuperação e caracter1sticas do produto obtido por clora 

ili 

EXPE ANALISE DO PRODUTO RECUPERAÇAO 

RitN Ta2o5 Nb2o5 Ti02 Zr02 Ta2o5 Nb205 
CIAS (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

1 76,94 18,69 2, 71 0,96 83,7 65,02 

2 76,41 17,62 2,15 0,79 81 ,o 65,67 

3 75,82 20,20 3,52 1 '31 85,6 67,25 

4 76,01 20,10 2,97 0,72 85,7 69,96 
----- ---- - - --- --- - -

Alguns cloretos mais volãteis atravessam o condensador, 
hidrolisando-se por contato com as soluções de KOH. Uma anãlise mêdia 
deste produto de hidrÕlise encontra-se na Tabela V. 

A presença de um teor apreciãvel de niÕbio nos frascos Ｑｾ＠

vadores, poderia explicar a menor recuperação deste elemento em rela 
ção ao tãntalo. 

Tabela V- Composição do produto de hidrÕlise dos frascos lavadores 

Ta2o5 Nb 2o5 Ti02 Zr02 

2,91 15,54 78,86 1 ,33 
--- ---- ＭＭｾＭ

6 . LIXIVIAÇAO COM ACIDO FLUORTDRICO 

6.1 Fundamentos do Processo 

Embora inatacada pela maioria dos ácidos, a tantalita PQ 
de ser dissolvida pela ação do HF concentrado. 

A solução contendo os complexos fluorados pode sofrer di 
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retamente purificação por extração por solventes. sendo depois hidro 
lisada por neutralização com amônia . 

A quimica do processo pode ser representada pelas reações: 

6.2 Técnica Experimental 

Foram realizados ensaios onde se investigou o ｣ｯｭｰｯｲｴ｡ｭ･ｾ＠
to do sistema em vãrias condições de operação como temperatura.tempo. 
concentração e excesso de ãcido. 

Os primeiros testes foram conduzidos em recipientes abe! 
tos. com variação do tempo da reação. porem ocorreu volatização do Ta 
e do Nb o que obrigou a utilizar sempre reatares fechados. 

Os testes de li.xiviaçio aqui relatados. tiveram a duração 
de 4h sendo executados em recipientes fechados de polipropileno ou 
"teflon" com agitação continua e mantendo-se a temperatura de 100°C. 
Foram utilizados 25g de concentrado de tantalita para cada batelada e 
soluções de HF a 40% e 70%. 

Após as lixiviações. a solução era condicionada e em ｳｾ＠

guida contactada com solvente orgânico em funil de separação de poli 
propileno e/ou ｴ･ｦｬｯｮｾＮ＠ Separadas as fases. os complexos de Ta e de· 
Nb eram novamente transferidos para fase aquosa. sendo então ､･｣ｯｭｰｯｾ＠
tos pela adição de amônia. 

6.3 Resultados Obtidos 

Na Tabela VI encontram-se os resultados ｾ･＠ 4 experiências 
de abertura do concentrado de tantalita por lixiviação fluoridrica: 
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Os cálculos de recuperação foram feitos com base na análi 
se do res1duo de lixiviação, procedimento este justificado por ｵｭ｡ｾ Ｎ＠

nálise previa dos balanços de massa. Isto permitiu que as soluções de 
li xiviação pudessem ser reunidas para uma unica operação de extração 
por solventes. 

Tabela VI - Recuperação e caracter1sticas do produto obtido por lixi 
viação fluor1drica 

EXPE ａｎｾｌｉｓｅ＠ DO PRODUTO RECUPERAÇJIO 
RitN Ta2o5 Nb2o5 Ti02 Zr02 Ta 2o5 Nb 2o5 CIAS (%) (%} (%) (%) (%) (%) 

1 Análise Análise Análise Análise 87,0 98,8 

2 media media media media 85,8 98,5 

3 88,0 97,3 
75,06 20,54 4,40 -

4 93,3 98,5 

Nas experiências nQs 1 e 2 foram utilizados 45ml e na ex
periência nQ 3 90ml de HF a 40%, equanto que na experiência nQ 4 fo 
ram empregados 25ml de HF a 70%. 
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7 . CONCLUSJ!iO 

Com base nos dados levantados, procurou-se estabelecer uma 
comparação entre os vãrios processos testados para abertura de concentra 
dos de tantalita. A Tabela VII, representa de maneira sintêtica os princl 

pais aspectos envolvidos. 

As experiências relatadas serviram ainda de fundamento ｰｾ＠
ra estudos posteriores que permitiram uma sêrie de decisões e operações 
comerei ais. 

Os processos de fusão alcalina são os mais facilmente con 
duzidos,não requerendo equipamento sofisticado ou operação critica. Ape 
sar do seu custo operacional elevado e do grande numero de etapas, foi ra 
pidamente transferido para uma operação comercial que operou durante a
no e meio. 

E importante lembrar que quando a pureza do produto o exi 
gir deve-se usar a fusão com KOH, que ê o processo que conduz a uma mistu 
ra de óxidos de Ta e Nb mais pura . 

O processo de cloração apresenta possibilidades interes
santes, especialmente no Brasil onde h·ã, em muitos locais, ampla disponi 
bilidade de cloro. Nestes locais seu custo operacional ê possivelmente o 
mais baixo mas requer, por outro lado, equipamentos mais sofisticados com 
menor vida util e maiores custos de manutenção . 

A separação do TaC1 5 e NbC1 5 por destilação fracionada, 
embora possivel e jã realizada industrialmente nos Estados Unidos, parece 
ser dispendiosa e de operação muito dificl de ser controlada. 

A lixiviação fluoridrica apresenta a grande vantagem de 
gerar uma solução que pode ser alimentada diretamente a um processo de ex 
tração por solvente para separação do Ta e do Nb. Deve ser por consegui_!!. 
te, o processo recomendado de abertura do concentrado quando se pretende 
a produção do Ta2o5 e Nb2o5 puros, em lugar de misturados . 

O investimento e custo operacional necessãrios ao ataque 
do concentrado por HF situam-se provavelmente em posição intermediãria 
entre fusão alcalina e cloração. Este processo serã com certeza o adota 
do em futura (s ) instalação(Ões) para tratamento quimico de tantalita no 
Pais. 
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Tabela VII - Comparação entre os métodos utilizados para a abertura do 
concentrado de tantalita 

RECUPERAÇJ\0 DE TEOR DE Ta2o5 + Nb2o5 INSUMOS 
PROCESSOS Ta2o5 + Nb2o5 NOS PRODUTOS PRINCIPi\ IS 

(%} (%) 
Fusão com 95 91 NaOH ,Na2co3,HCl 
Na OH Energia Termi ca_ 
Fusão com KOH,NaCl,HCl KOH 85 99 

Energia Térmi ca 

Cloração 82 96 Carvão,Cl 2,NaOH 
Energia Termica 

Lixívia- HF,solventes orgi 
ção com 94 96 nicos, NH 3 HF Energia Termi ｾ｡｟＠
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