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EXTRAÇÃO ELETROMETALORGICA DO TÂNTALO 

Achilles Junqueira Bourdot Outra (1) 
Flávio Teixeira da Silva (1) 
A!da Espínola (2) 

RESUMO 

~descrito processo de eltrorrecuperação de tântalo a partir de h~ 
tafluotantalato dipotássico (KzTaF7) dissolvido numa mistura deflu2 
retos alcalinos fundidos. O efeito da densidade de correntenaefi 
ciência de corrente e na microestrutura do metal depositado e 
estudada. Foram obtidos eficiências de até 86%, com a produção de 
metal com aproximadamente 99,79% de pureza. O melhor resultadofoi 
obtido com 25 mA/cm 2

; o aumento da densidade de corrente provocou 
um decréscimo na eficiência da corrente e o aparecimento de defei
tos na estrutura do depósito, que são atribuídos à codeposição de 
metais alcalinos. O produto analisado por microscopia eletrônica 
de varredura evidenciou a formação de um depósito coerente de tà~ 
talo. 

ABSTRACT 

The tantalum electrowinning process starting from potassium hept~ 
fluotantalate (KzTaF7) dissolved in a mixture of molten alkali 
fluorides is described. The current density effects in the current 
efficiency and in the structure of the deposited metal was stOCüed. 
Efficiencies of 86% anda 99,79 pure product were achieved with a 
25 mA/cm 2 current density; an increase in the current density causes 
deffects in the deposited metal structure and a decrease in the 
current efficiency wich were attributed to alkali metals decoposi 
tion. The product analised by scanning electron microscopy showed 
the formation of a coherent tantalum deposit. 

(1) Eng9 Metalúrgico, D.Sc., Professor Adjunto da COPPE/UFRJ. 
(2) Eng9 Químico, Ph.D., Professor Titular da COPPE/UFRJ. 
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1. INTRODUÇÃO 

O tântalo é um metal refratário largamente empregado na in

dústria de componentes eletrônicos, possuindo grande inportâricia na 

fabricação de capacitares eletroliticos. Ele também é aplicado 

na produção de superligas refratárias e em equipamentos de proce~ 

sarnento de produtos químicos, devido à sua quase imunidade à cor-

d b - (1) rosao. Na forma e car etos, e usado em ferramentas de corte • 

Mais recentemente, têm surgido outras aplicações para este 

metal, entre elas o tantalato de lítio, cristal piezoelétrico usa 

do em acústica e eltroóptica( 2 ), que apesar da pequena quantidade, 

agrega um custo elevado devido à alta tecnologia envolvida em sua 

fabricação. 

O Brasil é o terceiro maior produtor de concentrados tantalí 

feros, incluindo as escórias do processamento da cassiterita, en-

tretanto ainda é dependente do mercado externo no que diz respeito 

ao tântalo metálico. O Óxido de tântalo já é pnxlnzido industrial

mente no Brasil( 3), o que constitui um avanço no sentido de expo~ 

tar produtos com maior valor agregado. 

A rota usual de extração de tântalo é complexa envol!vendo 

operações hidrometalúrgicas de lixiviação com uma mistura de áci 

do fluorídrico e sulfúrico ou apenas ácido fluorídrico, extr~por 

solvente (MIBK) e precipitação do produto semi-acabado que pode 

ser tanto o óxido de tântalo (TazOs)como o heptafluotantalato dip~ 

táss1co (KzTaF?), matérias primas para o processo de redução( 4 ~ 



1066 

Existem na literatura referências a vários processos para a 

b - d - 1 -1 . (S) o tençao e tanta o meta ~co , por exemplo: redução de óxido de 

tântalo pelo carbono, pelo alumínio, pelo sódio, pelo cálcio ou p~ 

lo potássio, reduçã::.' do cloreto de tântalo pelo magnésio ou pelo 

hidrogénio, redução do óxido de tântalo pelo seu carbeto sob vá 

cuo, etc.. Todavia, os processos mais importantes são a redução do 

heptafluotantalato dipotássico com sódio metálico e a eletrólise do 

mesmo sal dissolvido numa mistura de fluoretos e cloretos fundi

dos(G), sendo que o processo eletrolítico, em 1963, era respons~ 

vel por 40% da produção norte-americana de tântalo( 7). Atualrnente 

a redução do heptafluotantalato dipotássico pelo sódio é o proce~ 

so mais usado na produção de tântalo metálico, embora certos auto 

res soviéticos(S) considerem o processo eletrolítico o mais promi~ 

sor. 

O emprego do processo de redução pelo sódio tem sido o mais 

preferido nos países capitalistas por produzir um pó de tântalo com 

propriedades mais adequadas para a fabricação de capacitares. En 

tretanto a fusão em forno de feixe de elétrons, torna viável o uso 

do tântalo metálico puro, proveniente de qualquer processo, para a 

fabricação de capacitares de capàcitância média para uso em altas 

tensões. 

O Programa de ·:Engenharia Metalúrgica ·e de Materiais da 

COPPE/UFRJ, através do Grupo de Metalurgia Extrativa, partindo de 

um projeto - PADCT/FINEP, desenvolveu a estrutura necessária para 

a realização de estudos cinéticas de processos eletródicos em sais 

fundidos. A redução eletrolítica do K2TaF1 em FLINAK, na qual se 

insere o presente trabalho, é parte do programa de pesquisa desen-



volvido por este grupo na COPPE. 

O objetivo deste trabalho é estudar a influéncia da densida 

de de corrente na eficiência de corrente e na estrutura do netal '.de 

positado e no comportamento da célula, durante a eletrorrecuper~ 

ção de tântalo dissolvido numa mistura eutética de fluoretos de 

lítio, sódio e potássio a 700°C. 

2. MATERIAIS E METODOS 

2.1- Materiais 

Os reagentes utilizados foram todos de pureza analítica (Ri~ 

del-de-Haen AG), exceto o K2TaF1 que foi produzido "in loco" a pa!"_ 

tir de hidróxido de tântalo comercial da Cia. Industrial Fluminen 

se, segundo procedimento descrito em trabalho anterior( 9 ), e o 

Ta20s que foi obtido a partir da calcinação deste hidrÓxi<b a 800°C 

durante três horas. 

O anodo empregado foi um bastão de carbono de 10 mm de diâme 

tro e o catado um bastão de aço inoxidável AIS! 304 de 6 mm de diâ 

netro, fornecendo 14 cm 2 e 6 cm 2 de área anódica e catódica, respe~ 

tivamente. 

2.2 - Procedimento Experimental 

O eletrólito foi seco sob vácuo de 10- 2 torr a 4ooac durante 

várias horas no mesmo cadinho de níquel onde foram realizadas as 

eletrólises, para então ser fundido sob atmosfera de argônio. Os 
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catodos foram polidos com lixa 600 e em seguida desengordurad:Js com 

tetracloreto de carbono, solução de NaOH (5%) a sooc durante dez 

minutos e em seguida decapados com HCl (50%) durante um minuto. Os 

anodos foram polidos com lixa 600 e feltro, para remover as parti 

culas mal agregadas e em seguida desengordurados com acetona. 

Todos os experimentos foram realizados sob fluxo de argônio. 

numa camara de aço inoxidável AIS! 310 com 100 mm de diâmetro in

terno a 600 mm de altura, hermeticamente fechada, posicionada no 

interior de um forno elétrico de 4,6 kW de potência, como mostra a 

Figura 1. O eletrólito - cerca de SOO g - ficava contido num cadi 

nho de níquel, com 150 mm de altura de 90 mm de diâmetro externo, 

no interior da câmara. 

As eletrólises foram realizadas com o auxílio de uma fonte 

de corrente contínua estabilizada marca Tectrol modelo TCA 50-40 A; 

a corrente eatensão da célula, medidas com o auxilio de um amperlm~ 

tro e um voltímetro, ambos da marca Hartman & Braun. A temperat~ 

ra do eletrólito foi medida com o auxílio de um termómetro digital 

marca Arotec, modelo TPD 1200 (sensor tipo K), inserindo no inte

rior de um poço de aço inoxidável niquelado, imerso no banho. 

Foi realizada uma série de testes visando apenas à determin~ 

ção da densidade de oorrente arixlica c:rltca. em função do teor de TazOs 

adicionado ao banho, e uma outra série na qual avaliou-se a influ

ência da densidade de corrente catódica na eficiência de corrente 

e na estrutura do depósito obtido. 
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O eletrólito empregado foi uma mistura eutética de fluoretos 

de litio, sódio e potássio (FLINAK), à qual foram adicionados cer 

ca de 7,5% um peso de K 2 Ta~ e eventualmente Ta 2 0 5 • A temperatura 

utilizada foi de aproximadamente 7oooc. 

Após as eletrólises e suspensão dos eletrodos, o forno foi 

desligado, com o depósito, no interior da câmara, mantido sob at 

mosfera de argónio, até que a temperatura caisse para cerca de 

20ooc. O depósito arrancado mecanicamente do catodo foi então la 

vado com água quente e água régia para dissolver o sal aderido do 

tântalo e as impurezas que por acaso tivessem se co~depositado. A 

pós a execução deste procedimento, o pó de tântalo obtido foi lava 

do com água, para remoção de vestigios de ácido, e em seguida seca 

do em estufa e pesado, para a determinação da eficiência de cor

rente. Nos dois casos em que foram obtidos depósitos compactos, o 

catado foi apenas lavado e pesado. 

A estrutura dos depósitos foi observada com o auxilio de mi-

croscopia eletrônica de varredura e analisada semi-quantitativame~ 

te com um sistema de dispersão de energia acoplado ao microscópio. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 2 mostra a influência do teor de Óxido de tântalo 

na densidade de corrente anódica critica (iac>· A densidade de 

corrente anôdica critica é um fator limitante da eletrõlise em flu 

oretos fundidos com anodos de carbono; quando se trabalha com den 

sidades de corrente superiores a i uma pelicula de g~ a c impe-
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dirá o molhamento do anodo pelo eletrólito, provocando um aumento 

súbito na tensão da célula, que pode chegar até cerca de 50 v, pr~ 

ticamente interrompendo a eletrólise. Este fenômeno é denominado 

"Efeito Anódico". 

A Fisura 2 torna evidente que, na presença de óxido de tânta 

lo, um aumento no teor de KzTaF7 do eletrólito de 7,5% para 10%, 

provoca um acréscimo na corrente necessária para causar o efeito 

anódico, o que não acontece em banhos isentos de óxidos. o 

efeito benéfico do óxido de tântalo na eliminação do efeito anó

dico, já era esperado, mas a influência do K2 TaF 7 na densidade de 

corrente anódica critica pode ser explicado como sendo uma conse 

quência da maior solubilidade do TazOs em banhos com teores cres-

centes de KzTaJi' 7, já que o KzTaF1 é o principal responsável pela di~ 

solução do TazOs no eletrólito (!O,ll}. Assim, tudo indica que 'o 

papel do heptafluotantalato, é o de aumentar a solubilidade do óxi 

do de tântalo no banho, sendo, este, o verdadeiro responsável p~ 

lo aumento da densidade de corrente anódica critica. 

A Tabela I, mostra as condições e os resultados de alguns 

testes realizados para avaliar o efeito da densidade de oorrente ca 

tódica e do teor de óxido de tântalo na eficiência de corrente do 

processo, num eletrólito constituído basicamente de FLINAK com7,5% 

em .peso de KzTaF 7 a 7009C. Nela, pode ser observado que as maio-

res eficiências são obtidas com densidades de corrente mais bai~, 

porque estas favorecem a formação de depósitos mais compactos, com 

menos dendritas, e por conseguinte, menos sujeitos à redissolução. 

Além disso, a codeposição de metais alcalipos, é menos in~a ~ 

do se usa densidades de corrente mais baixas. 
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Tabela I - Influência da densidade de corrente catódica (icl e ad! 

ção de Ta20 s ao eletróli to na eficiência de corrente (E). 

EXPERIMENID 1 2 3 4 5 6* 

ic(mll/cm2) 300 300 100 100 25 25 

Adição de Ta20s (g) - 4 - 4 0,5 -

Duração (h) 1,5 1,5 1,5 1,5 20 20 

E(%) 41,7 24,6 83,7 77,5 86 78 

* Anodo de tântalo 

A redução de metais alcalinos é uma das causas para a diminuição 

da eficiência de corrente além de provocar o aparecimento de vários 

defeitos na estrutura do depósito de tântalo(l 2 ). 

O crescimento exagerado de dendritras, provoca uma di s tribu! 

çao de potencial não uniforme no eletrodo, já que a corrente elé

trica tende a se concentrar nas pontas das dendritas, favorecen

do cada vez mais seu crescimento. A má distribuição de potenrial 

no catodo, pode chegar ao ponto de favorecer a codeposição de me

tais alcalinos nas pontas das dendri tas, que vem a ser a região rrais 

critica, mesmo com densidades de corrente nominais relativarrente bai 

xas. 

O óxido dé tântalo, quando adicionado acima de determinados 

teores, por favorecer a formação de depósitos dendríticos, mais s~ 

jeitos à redissolução, apresenta um efeito negaúvo na efi~iên~ia 
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de corrente. 

As figuras 3 e 4 mostram aspectos dos catados após os testes 

1 e 5 respectivamente. Os depósitos obtidos com densidade de cor

rente igual ou maior a 100 mA/cm 2 apresentaram um aspecto predom! 

nantemente dendrítico como mostra a Figura 3. Já os depósitos ob 

tidos com 25 mA/cm 2 apresentaram apenas algumas dendritas, que 

cresceram sobre um depósito compacto, corno mostra a Figura 4. 

A Figura 5, mostra um detalhe da seçao transversal, com lOOX 

de aumento do eletrodo da Figura 4. Nela pode ser observado um de 

pósito compacto de tântalo, com cerca de 200 ~rn de espessura, so

bre um substrato de aço inoxidável. A análise deste depósito, ob 

tida com sistema de microanálise por dispersão de energia, acusou um 

teor médio de 99,79 % de tântalo, valor muito próximo do tântalo co 

rnercial "Standard Grade" que é de 99,83%. 

A Figura 6, mostra um mapeamento do tântalo para a amostra 

da Figura 5. Pode ser observado, que não há difusão considerável 

do tântalo para o substrato e vice-versa. 

As Figuras 7 e 8 mostram detalhes da estrutura do tântalo ob 

tido nos testes 1 e 5 respectivamente. Nelas podem ser observadas 

formações indesejáveis como dendritas e nódulos esféricos. Estes 

últimos, são consequência da codeposição de metais alcalinos na for 

ma de gotículas que coalescem, se desprendem do catodo e flutuam 

até a superfície do eletrólito, reduzindo o tântalo (V) dissolvido 

no mesmo, •e formando os nódulos esféricos ocos exibidos nas Figu-
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ras 7 e 8. A corredução de metais alcalinos é altamente indesej~ 

vel, pois além de causar defeitos na estrutura do tântalo deposit~ 

do, provoca uma diminuição na eficiência de corrente, pois sua re 

dução concorre diretamente com a redução do tântalo. 

A Tabela II mostra a temperatura de fusão e a massa; especif!_ 

ca de alguns componentes do banho de sa~s fundidos. Os valores ne 

la apresentados, confirmam a viabilidade da hipótese formulada no 

parágrafo anterior. 

Tabela II - Temperatura de fusão e massa específica de alguns com 

ponentes do banho de sais fundidos. 

COMPONENTE Li Na K Ta ELETRÓLITO I 
Tf (OC) 180 97,8 63,6 2996 510 

p(g/cm 3
) 0,53 Q 19 7 0,86 16,6 1,90 

A redução de metais alcalinos foi comprovada através de te~ 

t t o - o (5) - o - 1 1 lo o es cronopo enc1ometr1cos . O potass1o e o meta a ca 1no CUJa 

redução é termodinamicamente mais provável, já que o potencial de 

decomposição do fluoreto de potássio é o menos negativo entre os 

fluoretos alcalinos presentes no. eletrólito, 'COI!O.nostra a Tabela III. 

A Figura 9 mostra o comportamento do potencial entre os ele-

trodos em função, do tempo de eletrólise para o teste número 5. Po 

de ser observado um aumento brusco na tensão da célula, após cer-

ca de nove horas de eletrólise. Este comportamento, deve ter sido 

causado pela polarização do anodo de carbono, apesar da pequena 
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quantidade de óxido de tântalo adicionada ao barillo, ou pelo cresci 

mento e posterior quebra das dendritas que se formam na superfície 

do catodo, provocando uma variação na distância entre oseletDXkG. 

Tabela III - Potenciais de decomposição de alguns fluoretos alcali 

nos , em volts . 

~ 600 700 800 1000 
o 

) 

KF -4,91 -4,86 -4,67 -4,36 

NaF -5,02 -4,90 -4,82 -4,53 

LiF -5,46 -5,38 -5,26 -5,07 

Para,,confirma:r: esta hipótese, foi realizado um outro teste, 

o de número 6, nas mesmas condições do teste· de número 5, exceto 

pelo anodo, que passou a ser um bastão de tântalo, A Figura 10, 

mostra o comportamento do potencial entre os eletrodos, durante as 

vintes horas de eletrólise, para o teste número 6. Pode ser obser 

vado que o aumento brusco da tensão da célula, ocorrido noteste 5, 

nao se repete. O pequeno patamar, que aparece entre a décima e 

décima segunda hora de eletrólise, pode ser atribuído ao crescimen 

to seguido de quebra de dendritas, sendo portanto, um fenômeno ex 

clusivamente catódico. Já o aumento brusco da tensão da célula, 

que ocorreu após nove horas de eletrólise no teste 5, só pode ser 

atribuÍdo à polarização do anodo de carbono. 



1075 

4. CONCLUSÕES 

1. O heptafluotantalato dipotássico parece nao atuar direblirente so 

bre a densidade de corrente anódica crítica, mas facilita a ação 

do óxido de tântalo, Ta 20s; uma vez que aumenta sua solubilida

de no eletrólito. Adições crescentes de Ta 20 5 aumentam a densi 

dade de corrente anódica crítica. 

2. Sob condições adequadas, foi possível a obtenção de depósitos 

compactos, apesar dos depósitos dendríticos terem sido mais co 

muns. 

3. A estrutura compacta é a que ·.mais favorece eficiêncià de corren 

te e a pureza do depósito. Foram obtidas eficiências de corren 

te de até 86% e depósitos com cerca de 99,79% de tântalo. 

4. A codeposição de metais alcalinos e o crescimento de dendritas 

sao as principais causas para a diminuição da eficiência de CO.!:_ 

rente, e para o aparecimento de defeitos na estrutura do depó-

sito de tântalo. 
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FIGURA 1 - Aparelhagem utilizada na eletrodéposição de tântalo. 

iac 
(A/cm2) 3 

2 

o 

FIGURA 2 - Influência do teor de Ta20s na densidade de corrente anó-

dica para o FLINAK com K2TaF 7 a 7QQoc. 
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FIGURA 3 - Aspecto do ca~odo 

após teste n9 1. 

FIGURA 5 - Seção transversal 

do catodo da Figu

ra 4 (100 X). 

FIGURA 7 - Detalhe do nódulo 

esférico obtido no 

teste nQ 1 (lOOX). 
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FIGURA 4 - Aspecto do catodo 

após teste n9 5. 

FIGURA 6 - Mapeamento do tãnt~ 

lo para amostra da 

Figura 5. 

FIGURA 8 - Detalhe da parte s~ 

rior do catodo após 

teste n'i' 5 (7X). 
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FIGURA 9 - Variação da tensão da célula com o tempo, para o teste 

número 10. 

E(V) 

0,2 

i= 25mA/cmZ 

I • 
16 20 t (horas} 

FIGURA 10 - Variação da tensão da célula com o tempo, para o tes

te número ll. 


