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1 - INTRODUÇÃO 

o processamento ~e concentrado de tanta l itas e coluro 
bitas compreende, em geral, uma etapa de extração por so} 
ventes destinadas a separar o nióbio e o tântalo. Este 
procedimento é bastante eficaz e especialmente úti l em ca
sos onde os ·elementos apresentam considerável semel hança 
de comportamento químico. 

Embora diferentes técnicas de separação de nióbio e 
tântalo já tenham sido utilizadas, e outras investigadas, 
a extração por solvente constitui,sem dÚvida, a mais in
dicada para a maioria das a.tuais aplicações . 

Sendo o min0rio dissolvido através de lixiviação com 
ácido fluorídrico, a extração faz-se a partir de solucão 
aquosa fluorídrica devidamente condicionada pela adiÇão 
de outros reagentes. O solvente normalmente empregado é 
a metil isobutil cetona (MIBK), cumprindo acrescentar que 
o t~ibutil fosfato (TBP) oferece possibilidades de util~ 
zaçao. 

Com o objetivo de propiciar mais nitida compreensãodo 
sistema, procurou-se avaliar a d is tribuição dos dois ele
P1entos entre as fases aquosa e orgânica em função de alg!:! 
F.as variáveis principais: teor de ácido f luoridrico, teor 
de ácido sulfúrico, natureza do solvente e quando for o ca 
so , do diluente. 

2 - •PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Todos os testes de extração foram conduzidos em funis 
de separação onde as duas fases eram agitadas mecanicame~ 
te por um período de tempo padronizado e em seguida sepa
radas e recolhidas para análise. Testes preliminares indi 
caram que a manutenção da agitação por intervalo superior 
a 2 minutos era suficiente para assegurar o equilibrio. 

rma vez que as soluções utilizadas eram, em sua gra!.l. 
de parte, ácidas e fluorídricas, foram utilizados funis de 
polipropileno com torneiras de "teflon". 

Todo o material auxiliar utilizado, inclusive os fras
cos para recolhimento e guarda das amostras era construído 
~. base de plásticos, particularmente polipropileno. Alguns 
polímeros são atacados pelo solvente sendo o seu uso compro 
metido em inúmeras aplicações. -
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Os reagentes empregados foram de grau de pureza analítico, 
com exccç;o dos diluentes alifáticos e aromáticos que con-

l ~tiraM de solventes comerciais do tipo Shellsol e Cicl2 
·c;oc respectivamente . 
A~ soluç6es foram preparadas a partir de óxidos de nióbio e 
tântalo, •1 issolvidos em ácido fluorídrico , em reatares de 
"tcflon" , sob agitação constante. _ 
O controle analítico foi fejto a partir de neutralizaçaocom 
amónia das amostras aquosas e orginicas, e calcinação dopre 
c ipitado . Este Í•ltimo e ra então seco e analisado por fluo- 
rescência de Raios x. No caso do nióbio houve necessidade 
de precaução para evitar um excesso de alcalinidade que res 
solubilizaria parte do metal . 

3 - EX PERI~NCIAS C0•1 :.tETIL ISOBl l'IL CETONA 
3 . 1 - Extração 

loraF re~lizados 15 testes de extração para o tintalo e 15 
pura o nióbio . ~ solução original continha apenas um desses 
metais em teor de lOg/1 de Ta e Sg .t1 de Nb respectivamente. 
Combinaram-se teores de ácido fluorídrico livre de lN, 3N e 
SN com concentrações de ácido sulfúrico de ON, 2 , 5N, SN, 
7,5N e lON no condicionamento das soluções . 
Os resultados, ::.ob a forma de rer ccntual de extração encontra!!} 
-se na Tabela~! e II para o tântalo e o nióbio respectiva
nente . l'.s soluç0es a que se adicionou até lON most raram ten 
r0ncia para formar e mulsões mais ou menos estáveis com o -
solvente orgRnico , o que impediu ou reduziu a confiabilida
c'e das observações . 

TABELA I - TXTRAÇÃO DO Ta CCM MI BK 

~ F 
O,ON 2,5N S,ON 7,5N lO,ON 

lN 62% 95 % 97% 95% 97% 
3N 57% 92% 93% 93% -
SN 66% 90% 95% 93% 93% 
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TABELA II - I.X TRAÇÃO DO Nb COV1 MIBK 

I~ 
! 
I 

O, ON 2 , 5N S , ON 7,5N lO,I)N I 
F ! 

lN 0% 8% 18% 42% 98% 
3N 0% 34% 65% 87% 98% 
5N 6% 48% 84% 98% -

E possível concluir que o tântalo e o nióbio exibem uma maE 
cante diferença de comportamento . O t5ntalo é significativa 
n'ente extraído mesmo sem adição de ácido sulfúrico e as me-= 
nores adições são suficientes para que a extraçüo verifica
da ultrapasse os 90% . O teor de ácido fluorídrico livre pa
rece ter pouca influência na extraç~o do metal. 
l'o caso do nióbio, as extrações s~o insignificantes sem ad!_ 
ção de ácido sulfúrico e crescem progressivamente ~ medida 
que as adições deste reagente aumentam de proporção. :~aio
res teores de ácido fluorídrico têm claro significado no an 
mente das extrações . 
3.2 - Reextração 

Um grupo de ensaios de "stripping" de uma solução orgânica 
contendo tântalo e niÓbio foi conduzido a fim de verificar 
as possibilidades de separação dos dois metais, em funçãoda 
composiçDo da solução. 
A soluçao orgânica original continha 15,5 ~/1 de Tae 5,?g;1 
de Nb tendo sido obtida a partir de extraçoes sucessivas de 
uma solução aquosa, condicionada de modo a facilitar a ex
tração de ambos os metais. 
As soluções de "stripping" utilizadas resultaram da combina 
ção de teores de ácido fluorídrico ON, ~ . SN , lN, 2N e JNcam 
os de ácido sulfúrico lN, 2N, 3N e 4N. 
l\ a tabela III encontram-se os percentuais de "stripping" de 
tântalo e nióbio para as diversas condições. 
'' inspeção dos resultados permite notar que a influência da 
composiç:1o da solução de "stripping" na remoção do nióbio é 
bastante pequena enmora maiores teores de ácido sulfúrico te 
nham um claro efeito de reduçno . O tântalo é mais marcante;
mente afetado pela concentração de ácido sulfúrico,que age 
inversamente sobre o "stripping" deste elemento. 
Em todos os casos o efeito da concentração de ácido fluorí
drico nno foi detectado. 
Sem dúvida exi ste amp l a possibilidade de separação dos dois 
metais com base em "stripping" preferencial do nióbio . 
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TABELA III - " STRIPPIM:i " DE Nb E Ta 

~ 
i 

lN 2N 3N 4N I I F I 
I 

O,ON 95 %Nb 95%Nb 95%Nb 89%Nb j 
10%Ta 51% Ta 34%Ta 31%Ta I 

I 

O, SN 95 %Nb 95%Nb 92%Nb 89 %Nb I 
12\ Ta 6%Ta 4%Ta 2%Ta I 

l,ON 37%Nb 97%Nb 95%Nb 89%Nb I 
ll%Ta 5%Ta 3%Ta 3%Ta . 

2, 0N 92%Nb 95%Nb 89%Nb 89%Nb l 12%Ta 5%Ta 4%Ta 2\Ta 

100\Nb 92%Nb 95%Nb 89%Nb ' 3, 0N 1 7%Nb 6%Ta 4%Ta 2%Ta I 
Para estudar o "3tripping" rlo tântalo foi conduzida uma no
va sirie de experiincias, a partir de soluçio orgânica con
tendo apenas este metal, c om soluções aquosas contendo amó
nia, fluoreto de amõnio ou ácido fluorídrico em diferentes 
proporções. 
Ioram combinadas concentrações de NH 4+ de ON, l ,SN e 3N com 
iguais teores de F-. Os resultados e ncontram-se na Tabela i\ . 

""ABELA I v - " STRIPPIN;" DO Ta 

K - O,CN l,SN 3, 0N 

O,ON 49% 85%* 87%* 
l, SN 44% 93% 87%* 
3,0N 42 % 89% 94% 

Nas expcr1encias assinaladas com asterisco houve hidrÕlise 
parcial, sendo parte do tântalo precipitado em funçio da al 
calinidade das soluções . -
Observa-se que maiores teores de amônia favorecemo "stripping" 
embora a diferença entre ON e l , SN é que se faça notar. Os 
teores de fluoreto parecem de pouca import5ncia, a nio ser 
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para neutralizar a solução e impedir a hidrólise do tântalo . 

4 - EXPERI~NCIAS Cc:t-1 TRIBUTIL IDS lATO (TBP) 

4.1- Extração 

~ram realizadas experiências de extração de tântalo e nió
bio em condições semelhantes às descritas ante riormente cx
ceto pelo uso de TBP como solvente ao invés de MIBK. 
Prcnaràram--se soluções 1'1 de TBP em diluente alifático e aro
Mático. 
Os resultados de extração do Ta e do Nb com TBP em diluente 
aromático (Ciclosol 63) encontram-se nas tabelas V e \I. 
As t abelas vTI e VIII são análogas , todavia decorrendo de 
testes com TBP em diluentes alifáticos (Shellsol). 

TABELA V - l!XTRAÇÃO DE Ta C01 TBP E'1 CICLOSOL 

2, 5N 5,0N 7, SN lO,ON 
HF 

lN 13% 74 % 87% 42% 92% 
3N 3% 48 % 72% 85% 90% 
SN 2% 26% 54% 75% 84% 

- -------------------

TABELA \I - J:XTRAÇÃO DE Nb CCM TBP EM CICLOSOL 

~ 0 , 0N 2, 5N S ,ON 7,5N lO,ON 
I 

lN 1% 1% 2% 19% 100% 
2N 0% 0% 8% 36% 100% 
3N 0% 1% 11% 50% 100% 

Pode-se inferir que o aumento no teor de ácido sulf6rico 
favorece sempre a extração do tântalo enquanto o teor de 
ácido fluorídrico a prejudica . No caso do nióbio ambos os 
ácidos par ecem favorecer a extração sendo r equeridas altas 
concentrações de ácido sulfúr ico para que a lransfcrência 
de massa seja apreciável. 
O comportamento do TBP em di luente alifático parece seme
lhante ao veri.ficado em diluente aromático; o primeiro se
ria talvez mais atraente mas não pode ser utilizado puro,cl~ 
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Vido n formaç~o de terceira fase C lm teores maiS ele
vadOS do metal. 

4. 2 - Reextração 
Conduziram-se testes de "·>tripping" a partir de solu
<:ão orgilnica 1 , SM de TBP em Cic losol 63 contendo 15,3g/l. 
Ta e 5,2g/l de Nb. 
As soluç6es de "stripping" ensaiadas foram obtidas pe 
las combinações de teores de ácido fluorídrico ON e -
lN com ON , 2,5N, SN e 7,5N de ácido sulfúrico . 
~s frações removidas da solução orgânica acham-se na 
tabela IX . 

TABELA IX - "STRIPPING" DE Ta E Nb DE SOL.l..ÇÃO DE 
TBP E\1 CICLOSOL 

~ O,ON 2,5N S ,ON 7,5N 
F 

ON 83%Nb 81%Nb 76%Nb 54%Nb 
36%Ta 4%Ta l%Ta O%Ta 

lN 87%Nb 84 %Nb 75%Nb 46%Nb 
Sl%,Ta 8%Ta 3%Ta l%Ta 

Deduz-se que o aumento na concentração de ácido fluo
rídrico não altera sensivelmente o "stripping" do niõ 
bio, que no entanto cai com o aumento da concentração 
de ácido sulfúrico. 
Por sua vez o "stripping" ~o tântalo i grandemente a
fetado pela concentração de ácido sulfúrico. 
A partir de solução orgânica de TBP em ciclosol 63, 
contendo apenas t i1nta lo, fez-se uma sirie de testes de 
"stripping" cujos resultados s ão apresentados na Tabe
la X. 
Como já havia suce dido anteriormente, houve hidrólise 
e p recipitação na s experiências assinaladas com aste
risco . \ê- se que o teor de amônia favorece o "stripping" 
o tântalo mas tambim a concentração de fluoreto tem pa 
pel significativo. -
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TABELJ\ ){ - ""iTRIPPIN3" DE Ta DE SOL lÇÃO DE 'l' I3P E:vt 
CICLOSOL 

~ O, ON l,SN 3 , 0N 

F 

O,ON 38 % 66% * 69% * 
1 , 5N 5% 72% 98% * 
3,0N 54% 83% 95% * 

- --------------

5 - CONCL tSÕES 

!'.s experiênc i as aqui descritas permitiram avaliar mui tos 
dos pa~âmetros envolvidos na opera~ão de u~a unida~e de 
extraçao por solvente para separaçao de niobio e tantalo . 
:-. seleção e n tre '1IBK e TBP parece ser ditada mais através 
de condições econômicas e de operação do que em função das 
propriedades fundamentais de ambos os sistemas. 
~orna-se igualemente c l aro que , embora inúmer as possibi l ida 
des de fluxogr·ama existam, um grande número de estágios -
faz-se necessário para a separação de tântalo e nióbio dos 
demais consti tuintes presentes nos concentrados e individu
almente entr e si . 
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