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RESUMO

O Brasil se situa entre os principais produtores de
de tântalo. No entanto, uma grande parte das disponibilidades
leiras de minérios tantallferos contém teores de Ta

minérios
brasi-

o inferiores
2 5

a

15%. Nestes casos, a comercialização torna-se mais diflcil e men)S
atrativa economicamente. O presente trabalho descreve processamentosqulmicos de lixiviação ácida, alcalina e fusão, que permitem aumentar
os teores de tântalo e nióbio de forma a viabilizar o aproveitamentodestes materiais. Os melhores resultados foram obtidos com fusão
｡ｬ･ｾ＠

lina, atingindo-se teores na faixa de 40% a 42% Ta o • As estimativas
2 5
de custo realieadas indicaram que o procedimento é atrativo para uma
unidade que tratasse um mlnimo de 5 toneladas por mês.
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Chernical concentration process for low grade tantalum ore

ABSTRACT
\

Brazil is among the main producers of tan·talum ores. Presently, the major part of the Brazilian ores have Ta

o

2 5
lower than 15%. For these cases, the commercial aspects are

contents
very

difficult and less attractive from an economical standpoint.

The

present study describes chemical processes for the upgrading

of

tantalum and columbium ores with the objective of recovering

these

rnaterials. The processes analyzed were acid and caustic leaching
and caustic fusion. The best results were obtained with caustic fu-

o were possible. The cost es2 5
timates have indicated that this pro c edure is feasible for a
unit

sion, where results of 40% to 42 % Ta

of a mininum 5 ton per month capaci t y .
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1. INTRODUCAO
O Tântalo ê um elemento metálico raro que ocorre numa
proporção de 0.00021% na crosta terrestre. E empregado sob a forma de po
metâlico na industria de capacitares, põ de carboneto na industria de fe!
ramentas de corte e como chapa metálica na construção de reatares ｲ･ｳｩｴｾ＠
tes a meios agressivos na industria quimica. E considerado um metal estratégico pelas aplicações que tem na ãrea de telecomunicações e industria ｾ＠
letrõnica e pela escassez de seus minerais.
O Brasil estã entre os maiores produtores mundiais de
minérios tantaliferos, junto com o Canadã, Austrália, Malâsia, Tailândia ,
Zaire e Moçambique. A produção nacional situa-se na faixa de 200 toneladas
anuais de concentrados, representando aproximadamente 35% do total mundial.
As principais ãreas geradoras de minerais de
tântalo
são a Provincia Estanifera de São João Del Rei e os pegmatitos do Rio ｇｲ｡ｾ＠
de do Norte.
O Brasil tem uma posição tipicamente exportadora, mais
de 90% da produção sendo ､･ｳｴｩｮ｡ｾ｟＠
Alemanha Ocidental e Estados Unidos .
Por outro lado toda a industria nacional eletrõnica, de ferramentas de co!
te e de produtos metãlicos, e suprida por importações. Não hã processamento local de materiais tantaliferos. Tem-se noticia de dois projetas jã ｾ＠
provados pelo Consider para tratamento de minerais de tântalos, não se ｰｾ＠
dendo precisar seus respectivos alcances.
Hoje são cotados minérios de tântalo com um minimo de
60% Ta 2o5 e o chamado 25/40% base 30% Ta 2o5 por US$ 90.00 e US$ 70.00 por
libra de Ta 2o5 respectivamente . No entanto, e sabido que em êpocas de ､ｾ＠
manda são comercializados materiais, contendo atê 1% de Õxido de tântalo.
E objeto deste estudo discutir o tratamento destes ｭｩｮｾ＠
rios mais pobres, al incluindo-se também rejeitas, a fim de demonstrar o
potencial adicional que se criaria em termos de oferta de materiais tantallferos de alto teor. Os minérios de baixo teor contêm entre 5% a 20%
Ta 2o5, enquanto que os rejeitas se situam na faixa de 0,1 % a 5% Ta 2o5 .
Diversas amostras foram estudadas, incluindo-se uma C!
racterização preliminar seguida de ensaios em laboratório de ataque ãcido,
ataque e fusão alcalina . Face a experiência dos autores nas técnicas de
cloração e informações disponiveis, procurou-se comparar os melhores ｲｾ＠
sultados obtidos com o que seriam os resultados de um processo de cloração
aplicado aos mesmo materiais.
Especificamente o trabalho foi estudar os problemas ｲｾ＠
lacionados ao minério de Baixo Teor de Tântalo com vistas a encontrar um
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método capaz de aumentar o teor de Ta 2o5 contido a níveis que o classifiquem como alto teor.
O trabalho foi orientado de forma que se tentasse encon
trar um processo economicamente viãvel adaptado a escalas relativamente ｰｾ＠
quenas e que não envolvessem equipamentos sofisticados.
Den ' ro dessa orientação, foram estudadas 4 amostras di
ferentes.
2.

PROGRAMA EXPERIMENTAL
Metodologia
O método adotado para tentar-se encontrar uma solução
para o problema, foi escolher algumas amostras mais representativas e ba
seado nelas, realizar testes de laboratório.
Não caberia no escopo de trabalho tão reduzido, uma de
terminação mais apurada sobre a representatividade da amostragem, uma vez
que o objetivo bãsico era de verificar a viabilidade da idêia e não a de
desenvolver e montar um processo especifico.
As linhas de processamento idealizadas para a
concentra
ção química das tantalitas, foram escolhidas tendo como referência a necessidade de se utilizar um processamento simples e adequado a uma instal!
ção de porte pequeno.
Planejou-se realizar ensaios de lixiviação ãcida, de li
xiviação ãcida combinada com alcalina e de fusão alcalina. Com relação a
cloração com os dados existentes na literatura, procurou-se estabelecer um
modelo que servisse de comparação aos processos em teste.
Nas amostras ut i lizadas programou-se uma caracterização
simpl es, orientada pela anâlise química, para em seguida realizar-se os en
saias experimentais em escala de laboratório (mãximo de 100 gramas).
A idêia central que orientaria toda a parte experimen tal ê a de que no minério baixo teor aparecem uma série de impurezas que
são solüveis em meio ãcido em contraposição ao tântalo e nióbio que permanecem insolúveis.
Alem do tântalo e niõbio também o titânio nas condições
planejadas para os ensaios, permaneceria em grande parte insolüvel.
Minérios utilizados
Os minérios utilizados foram escolhidos de acordo
determinadas características especiais.
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com

No quadro que se segue, podem ser
ｯ｢ｳ･ｲｶ｡､ｾ＠

essas carac

teristicas.
Anãlise química (%)
01

02

03

04

15,36

12,78

16,26

12,56

Nb 2o5

4,25

48,17

25,43

1,68

Ti0 2

3,10

7,74

9,14

0,70

Sn

1 ,37

2,83

1,05

1,94

Fe 2o3

N.A.

9,66

15,80

N.A.

Amostras
Ta 2o5

I

A amostra 01 foi considerada como típico do chamado ｭｩｮｾ＠
rio de baixo teor. Apresenta um teor de Ta 2o5 da órdem de 15%, uma relação
Ta 205/Nb,0 5 de 3,6 e Titânio menor do que Ni6bio.
A amostra 02, e tipicamente um baixo teor com alto Niõbio que apresenta tambem um teor de Titânio muito alto.
A amostra 03 embora com uma relação desfavorãvel Ta 2o5;
Nb 2o5 , apresenta um teor de Ta 2o5 mais alto.
A amostra 04, tem um teor de Ta 2o5 mais baixo,porem ｡ｰｲｾ＠
senta uma relação Ta 2o5/Nb 2o5 muito favorãvel, (7,7) e um teor de Ta 2o5 ex
tremamente baixo.
Ensaios realizados
Lixiviação ãcida
Com o objetivo de remover as impurezas solúveis em ãcj
ãcido clorídrico
do, programou-se uma serie de ensaios de lixiviação ｾｯｭ＠
(20%) em 2 estágios seguido de lavagen com ãgua.
Trabalhou-se com amostras de 50g usando-se lOOml de so
lução acida.
O teste foi conduzido em reator agitado a 80°C.
Apôs os ensaios a suspensão foi filtrada e o material so
lido colocado em estufa.
Os resultados obtidos nesse processo não foram animado
res.

456

Apenas as impurezas solúveis liberadas foram atctcadas
Mesmo quando se trabalhou com minério a menos 200 mesh, não se obtiveram re
sultados satisfatõrios.
Em média, conseguiu-se um enriquecimento de apenas 15%.
de um concentrado de 15% de Ta 2o5 , conseguia -se
um
Isto e, part ｾ ､ｯＭｳ･＠
produto com l / ,2% de Ta 2o5 .
Li xiviação icida combinada com lixiviação alcalina
A segunda série de experiências, modificava o método ｡､ｾ＠
tado na 12 série, introdu zindo uma lixiviação alcalina como primeira etapa.
O minério (50%) foi lixiviado a quente por 4 horas com
uma solução de Na OH a 20%. Em segui da, filtrou-se a suspensão e o
sõl i do
foi lixiviado com HCl (20%) a quente por 2 horas.
Seguiram-se da mesma forma, as lavagens com ãgua e a se
cagem do residuo.
Aparentemente, a lixiviação alcalina havia solubilizado
uma parte das impurezas (Sn, W, etc . .. ), no entanto, o resultado final pra
ticamente não apresentou nenhuma melhoria.
Em média o enriquecimento obtido foi da ordem de 15%.
Fusão alcalina
Como consequência dos resultados obtidos nas duas l2s se
ries, ficou caracterizado haver necessidade de um processo que pudesse abrir a estrutura bisica do minério,sem colocar em solução o tântalo.
Procedeu-se desta forma a fusão utilizando-se hidrõxido
de sõdio, objetivando a decomposição do minério com formação de tantalato
de sõdio, que e insolúvel em solução aquosa.
Os ensaios foram realizados utilizando-se uma amostra de
lOOg.
Usou-se uma relação de soda/minério igual a 3 e uma tem
peratura do forno de 800°C.
O material apôs fusão, foi lixiviado em ãgua, seguindo se um estágio de lavagem ãcida antes da secagem final.
Os resultados obtidos com as amostrasOl e 04 foram consi
derados bons. Além da concentração do teor de Ta 2o5 ter aumentado ｬＷＰＥＬ｡ｴｩｾ＠
gindo teores na faixa de 40/42%, o processo apresentou como vantagem Jm ･ｾ＠
riquecimento menor no que diz respeito Q niÕbio e titânio.
Para niõbio o aumento no teor foi de 76 a 79%,enquanto ,
que titânio sõ aumentou 45%.
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As amostras 03 e 04 por se caracterizarem como
niõbio e alto titânio, não apresentaram resultados animadores no que
respeito a teor de Ta 2o5 .

alto
diz

Análise dos resultados
Das tentativas realizadas objetivando aumentar o teor
de Ta 2o5 no concentrado, ficou claro que somente o ultimo procedimento apr!
senta possibilidades de sucesso.
As outras duas técnicas sõ se aplicariam para remoção
de pequenas impurezas que por sua natureza prejudicassem a qualidade do prQ
duto final.
Como alternativa ao processamento indicado poderã se
pensar em usar a tecnica de cloração para atingir o mesmo objetivo.
Neste
caso o minerio pobre seria tratado em forno clorado onde os cloretos de tâ_!!
talo, niõbio, titânio, ferro e de outras impurezas, volatizariam,sendo considerados separadamente.
O produto recolhido nos condensadores iria para
um
tratamento hidrometalürgico obtendo-se ao final um produto convertido
em
tântalo, niõbio e algumas pequenas impurezas.
A vantagem principal de se utilizar esse metodo residiria no fato de que podem ser processados minérios com teor mais elevado
de titânio.
Por outro lado, como inconveniente podemos citar o f!
to de exigir uma instalação bem mais complexa de operação mais especializada alem de significar um investimento maior.
Para efeito de comparação, apresenta-se a seguir uma
estimativa de custo para os dois processos.
O custo foi estimado com base em 5 ton de alimentação
seria
mensais, contendo 12% Ta 2o5 . Considerou-se que a recuperação global
de 80%.
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Custo Operacional - Processo alcalino
Alimentação 5 ton a 12% Ta 2o5
Produção 1,25 tona 40% Ta 2o5
Insumos
Mão de obra (+ enc.sociais)
Energia elétrica
Oleo
Controle qualidade
Despesas manutenção
Despesas com fretes
Despesas diversas
Depreciação
Desp . administrativas
Sub Total

·:ooo

CR$

-

1000
800
200
150
50
250
100
500
500
600

-

4000

Despesas indiretas
(Financeiras, Vendas
Tecnologia, etc ... )

800
-

Total

4800

Custo de transformação por kg de Ta 2o5
= CR$ 9.600,00 ｾ＠ 42 US$/lb Ta 2o5
Investimento

CR$ 50.000.000,00

Giro

CR$ 30.000.000,00

Obs.: O custo operacional pode r ia ser bem menor caso
a
unidade operasse com lO ton/més de alimentação ao invés de 5 ton/mês, uma
vez que boa parte dos custos é fixa.
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Custo Ooeracional - Processo cloração

1

Alimentação = 5 ton a 12% Ta 2o5
Produção
1 ,25 ton a 40% Ta 2o5

1

1000 CR$
350
800
250
100
50
350
100
500
1100
600
4250

Insumos
Mão de obra (enc.sociais)
Energia eletrica
Oleo
Controle qualidade
Despesas manutenção
Despesas com fretes
Despesas diversas
Depreciação
Despesas administrativas
Despesas indiretas

800

Total

-

5050

Custo de transformação oor kg de Ta 2o5
=CR$ 10.100,00: US$ 44/lb Ta 2o5
Investimento
Giro

= CR$ 50.000.000,00

= CR$ 30.000.000,00

Utilizou-se nesse ultimo caso uma taxa de depreciação ｡｣ｾ＠
lerada, por ser o ambiente de trabalho onde se localiza o forno corrosivo.
Na comparação dos dois custos pode ser notado uma leve ｾｲ･＠
ferencia pelo primeiro processo.
No entanto, e importante notar que as estimativas ･ｦｴｵｾ＠
das dizem respeito a uma planta teõrica. Fatores como localização,escala de
produção e desenvolvimento tecnolõgico,poderiam alterar esse quadro fazendo
com que a segunda opção aparecesse como mais atrativa.
4. CONCLUSOES
Apesar de ser um importante fornecedor de concentrados de
tântalo, o Brasil ainda se caracteriza como um importador de produtos acabados. A divulgação de dois projetas industriais que devem se implantar,um em
Minas Gerais e outro em São Paulo, abrem boas perspectivas para o mercado ｩｾ＠
terno de materias primas. Hoje são comercializados no pa1s materiais
com
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mais de 40% Ta 2o5 bem como escõrias tantaliferas oriundas da metalurgia do es
tanho.
Sabe-se da existência de minérios de baixo teor, assim co
mo rejeitas do prõprio procedimento de produção do material de alto teor, em
quantidades apreciãveis. O presente trabalho indicou o caminho da viabilidade
do aproveitamento destes materiais. r possivel' por tratamento ｱｵｩｭ｣ｯＬｴｲ｡ｮｾ＠
formã-los em concentrados com mais de 40% de forma a permitir sua comercialização tanto no mercado externo, sem penalidades de preço, bem como junto ao
futuro produtor naciona 1.
r pois, imperativo o aproveitamento destas fontes de ｴ￣ｮｾ＠
lo que em muito aumentarão as reservas do pais, permitindo uma exploração
mais racional que procure um tratamento global das reservas e não uma corrida
constante aos minérios de alto teor com uma visão oportunista e que muitas ve
zes compromete o futuro de um material estratégico.
O prosseguimento dos trabalhos deverã ser no sentido de se
mapear as fontes de minérios de baixo teor e rejeitas a fim de que se tenha
um modelo representativo do quadro em questão. Isto vai permitir a definição
da filosofia de tratamento que poderã ser uma série de pesquenas unidades ｰｾ＠
ra minérios especificas ou centrais de processamento que apoiarão oequenos mi
neradores.
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